Conseil d’Administration
de la FRBE
5 Septembre 2015
Procès-verbal

Raad van Bestuur
van de KBSB
5 september 2015
Verslag

Bernard Malfliet, 06-09-2015
Aanwezig/Présents: Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, Raymond Van Melsen, Bart Van
Tichelen.
Verontschuldigd/Excusés: Günther Delhaes, Geert Bailleul, Jean-Christophe Thiry, Daniel Halleux, Jean-Pierre
Haverbeke, Rudolf Meessen.
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs

Aanvang 14u00 – Einde 18u00

Début 14h00 – Fin 18h00

1. Inleiding door de voorzitter
De voorzitter is helaas op vakantie.

1. Introduction du président
Le président est malheureusement en
vacances

Volmacht Günter > Ludo, Geert > Luc

Procuration Günter > Ludo, Geert > Luc

Bart Van Tichelen, vandaag waarnemend
voorzitter

Bart Van Tichelen, président faisant fonction
aujourd’hui

Luc Cornet neemt nota tot de aankomst van
de secretaris (15:00)

Luc Cornet prend note jusqu'à l'arrivée du
secrétaire (15:00)

2.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Approbation du rapport du CA

Het verslag van 18 Juli wordt goedgekeurd

Le rapport du 18 juillet est approuvé.

3.

3.

Financiën

Finances

De resultaten van 2014-15 tonen een positieve
cash-flow maar alle financiële problemen zijn
nog niet opgelost. Er is minder uitgegeven aan
prijzen interclubs en administratiekosten van
het bestuur.

Les résultats de 2014-2015 montrent un cashflow positif mais tous les problèmes financiers
ne sont pas réglés. On a moins dépensé en prix
pour les interclubs et pour les coûts
administratifs de la gestion.

Boetes interclubs. Volgende clubs mogen niet
beginnen vooraleer ze betaald hebben. 514
Fontaine (103), 208 Saint-Josse (18,75), 172
Willebroek (7,50)

Amendes interclubs. Les clubs suivants sont
suspendus jusqu'à parfait paiement. 514
Fontaine (103), 208 Saint-Josse (18,75), 172
Willebroek (7,50).

De RVB werkt aan een budget in evenwicht
voor te stellen op de AV op basis van huidig
lidgeld voor 2015-16.
Het budgetvoorstel voorbereid door Ludo
wordt besproken, een aantal posten die
eigenlijk een provisie zijn worden teruggeschroefd en verschillende onnodige kosten
worden gesaneerd. In de interclubs worden de
prijzen verminderd en de boetes verhoogd en
de terugbetaling van forfaits afgeschaft. Op
basis van deze oefening blijkt een begroting in
evenwicht mogelijk, maar ze is wel
minimalistisch.

Le CA travaille pour proposer un budget en
équilibre à l'AG sur base de la cotisation
actuelle pour 2015-2016.
La proposition de budget préparée par Ludo est
discutée, un certain nombre de postes qui sont
en fait une provision ont diminué et plusieurs
coûts superflus sont assainis. Dans les
interclubs, les prix sont diminués et les amendes
sont augmentées et le remboursement des
forfaits est supprimé. Sur base de cet exercice,
un budget en équilibre est possible mais il est
minimaliste.

Een eerste discussie wordt gevoerd over een
budget 2016-17 dat terug gebruikelijke kosten
voorziet en een redelijke lidgeldverhoging
vereist van 4 €. Dit houdt in dat we de prijzen
in de nationale interclubs terug opvoeren, dat
we meer realistische kosten (en volledige
ploegen) budgetteren voor internationale
uitzendingen, en dat we de nodige FIDE
opleidingen organiseren.

Une première discussion est menée sur un
budget 2016-2017 qui prévoit à nouveau les
coûts usuels et requiert une augmentation de
cotisation de 4 €. Cela implique que nous
remettions à niveau les prix en interclubs, que
nous budgétions des coûts plus réalistes pour les
sélections
internationales
et
que
nous
organisions les formations FIDE nécessaires.

Samengevat betekent dit voor budget 2017:

En résumé, cela implique pour le budget 2017 :

Voorstel 1 = Interclub + toernooien (3500)

Proposition 1 = Interclubs + tournois (3500)

Voorstel 2 = Extra budget (4800 voor senioren
+ 6000 voor jeugd)

Proposition 2= Budget supplémentaire (4800
pour les adultes + 6000 pour la jeunesse)

Voorstel 3 = cursus internationale toernooien
(4500 EUR)

Proposition 3= cours pour les tournois
internationaux (4500 EUR)

4.

Voorbereiding AV 2015

- Lidgeldverhoging van 4 €
- Luc Cornet beraadt zich over zijn
kandidatuur gezien de reacties van
sommige kringen bij de voorbereiding van
de NIC. Jean-Christophe Thiry is niet
kandidaat om herverkozen te worden.
- Zetel van de federatie: Maria Hemelvaartlaan 73, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

4.

Préparation AG 2015

- Augmentation de cotisation de 4 €
- Luc Cornet s'interroge sur sa candidature vu
les réactions de certains cercles lors de la
préparation des ICN. Jean-Christophe Thiry
n'est pas candidat à sa réélection.
- Siège de la fédération : Avenue de
l'Assomption 73, 1200 Woluwé-SaintLambert.

- Reglementen: jeugd gesloten groep,
interclubs 37c, art 38bis, afschaffing van
art 63 en 64, art 65.

- Règlements : jeunes groupe fermé,

5.

5.

Toernooien

interclubs 37c, art 38bis, suppression des
articles 63, 64 et 65.
Tournois

De waarborg voor commissie van geschillen
bedraagt 250 €, en voor de beroepscommissie
500 €

La caution pour la Commission des Litiges
s'élève à 250€ et celle pour la Commission
d'appel à 500€.

Er is een klacht ontvangen van Luc Winants die
verder zal worden opgevolgd door Ludo,
Günter en Bernard.

Une plainte de Luc Winants a été introduite. Elle
sera suivie par Ludo, Günter et Bernard.

De RVB bevestigt dat de top 100 op de KBSB
website enkel aangesloten spelers bevat.

Le CA confirme que le Top 100 sur le site web de
la FRBE ne reprend que les joueurs affiliés.

De RVB gaat niet in op een vraag van Jos Pots
inzake incidenten tijdens het tornooi van
Brasschaat. Er zijn reeds sancties uitgevoerd
en dit volstaat voor de RVB. De RVB vraagt
wel dat Geert een reglement uitwerkt voor
eventuele sanctionering van arbiters.

Le CA ne donne pas suite à la demande de Jos
Pots concernant des incidents au tournoi de
Brasschaat. Des sanctions ont déjà été
appliquées et cela suffit au CA. Le CA demande
bien à Geert d'élaborer un règlement pour les
sanctions éventuelles des arbitres.

Aanpassing Art 37c interclubs. De RVB beslist
unaniem bij hoogdringendheid dat dit artikel
als volgt wordt aangepast, om in overeenstemming te zijn met artikel 37b:

Adaptation de l'article 37 des interclubs. Le CA
décide à l'unanimité et vu l'urgence que cet
article est adapté comme suit, pour être en
conformité avec l'article 37b :

“Bij volledige ploegforfait wordt de uitslag
vastgesteld op 2-0 voor de matchpunten, en
voor de bordpunten op 8-0 voor een ploeg van
8 spelers, op 6-0 voor een ploeg van 6 spelers
en op 4-0 voor een ploeg van 4 spelers.”

c. En cas de forfait d'équipe, le score est fixé à

De RVB keurt unaniem de wijziging van Art
38bis (c1) goed: aanpassing van de verwijzing
naar artikel 12 van FIDE ipv 16

Le CA approuve à l’unanimité la modification de
l’article 38bis (c1): adaptation de la référence à
l’article 12 de la FIDE, au lieu de 16.

De AV dient ook de wijziging van art 65 goed
te keuren: verwijzing naar artikels (62-)64 in
plaats van 20-22

L'AG doit aussi approuver la modification de
l'article 65 : renvoi aux articles (62-)64 au lieu
des articles 20-22.

6.

Jeugd

2-0 pour les points de match et pour les points
de tableau à 8-0 pour les équipes de 8 joueurs,
à 6-0 pour les équipes de 6 joueurs et à 4-0
pour les équipes de 4 joueurs.

6.

Jeunesse

Op basis van de administratieve kosten boven
het voorziene budget zullen alle deelnemers
buiten norm 1 een bijdrage van ongeveer 100
euro moeten betalen.

Sur base des coûts administratifs qui excèdent
le budget prévu, tous les participants qui n’ont
pas la norme 1 devront payer une contribution
de 100 euro environ.

7. Bespreking
De RvB zoekt dringend een Verantwoordelijke
Internationale Toernooien en een Communicatieverantwoordelijke.

7. Discussion
Le CA cherche d’urgence un Responsable des
tournois internationaux et un Responsable de la
communication.

Data van de RvB voor het ganse seizoen: 17
oktober om 10 uur, 19 december, 6 februari, 9
april, 4 juni, 10 september, 22 oktober (RVB
en AV)
KBSB zal niet deelnemen aan de sportbeurs

Dates des CA pour la saison complète : 17
octobre à 10h, 19 décembre, 6 février, 9 avril, 4
juin, 10 septembre, 22 octobre (CA et AG).

De testen inzake SWAR zijn lopende en kan
nog niet gelanceerd worden.

Les tests concernant SWAR sont en cours et il
est trop tôt pour le lancer.

Tegen half september zal Marc een datum
vastleggen voor het Belgisch schoolschaakkampioenschap.

Pour la mi-septembre, Marc va fixer une date
pour le CB interscolaire.

La FRBE va participer à la bourse du sport.

Rapport VNT RvB KBSB 05/09/2015
Periode van 19/07/2015 – 05/09/2015
1) NIC 2015-2014


De inschrijvingen zijn afgerond. Uiteindelijk schreven 328 ploegen zich in (7 meer dan vorig
seizoen). De 148 ploegen in 5de afdeling werden verdeeld over 13 reeksen (1 meer dan vorig
seizoen). Hierdoor zijn de modaliteiten van stijgen voor 5 de afdeling dat de kampioen van
elke reeks stijgt samen met de 3 beste tweedes. 232 Dark Knights Leuven fuseerde met 114
Kon. Mechelse SK en 478 FCH Zottegem met 462 Zottegem. Daarnaast zijn er nog 4 clubs
die geen ploeg meer afvaardigden: 121 Turnhout, 208 Saint-Josse, 305 Kortrijk en 533
Lessines. 953 Nivelles schreef terug een ploeg in. De grootste slokoppen qua ploegen zijn
401 KGSRL (14), 114 Kon. Mechelse SK en 174 Brasschaat (10), 462 Zottegem (9), 436 LSVChesspirant en 607 Rochade Eupen (8), 604 KSK47 Eynatten (7). Van de FEFB zijn 501
Charleroi, 514 Fontaine en 601 CRELEL de clubs met het meest aantal ploegen (6).



Ik heb Ludo een lijst bezorgd met het overzicht van het te betalen inschrijvingsbedragen.
Deze lijst heeft hij al volledig doorgenomen. Er zijn nog enkele clubs die nog niet betaald
hebben. Deze werden aangeschreven om voor 14 september te betalen.



De spelerslijstentabel wordt zondag geïnitialiseerd en vanaf dan kunnen de clubs hun
spelerslijsten opmaken.



Vanwege het nieuwe speeltempo zijn er ook een aantal klokkensessies geweest: 13 juni in
Gent, 25 juli in Overpelt, 2 augustus in Roux en 29 augustus in Hasselt. Alle cursisten vonden
het een eye-opener. Maar ik vrees dat er te weinig ogen geopend werden. Anderzijds zijn alle
informaties omtrent de nieuwigheden dit seizoen, het nieuwe speeltempo, de klokken die
mogen gebruikt worden op tijd en correct verstuurd. Ondanks het reglement vraag ik toch
aan alle arbiters en verantwoordelijken van de ontmoeting, de ploegkapiteins en alle spelers
om bij eventuele problemen of onregelmatigheden hun gezond verstand te gebruiken.

2) BK 2016


De periode hiervoor is van za. 2 juli tot en met zo. 10 juli.




De kandidatuursstelling is geopend tot 30/09/2015.
Er is al een kandidatuur binnen, zijnde die van Wirtzfeld. Echter Wirtzfeld vraagt of dan wel
wegens onbeschibkaarheid van de zaal de datum voor het open mag verplaatst worden van
zo. 3 juli tot zo. 10 juli waarbij op een dag (hun voorstel is wo. 6 juli) 2 rondes gespeeld
worden.
N.a.v. het vorige BK zijn er nog een aantal aandachtspunten open:



-

Nu kan een organisatie zelf haar scheidingspunten kiezen. Zou dit niet beter in het
reglement staan? Op die manier zijn er elk jaar dezelfde scheidingspunten.

-

Zou ook niet in het reglement moeten staan of dat prijzen gedeeld moeten zijn (met
aanduiding van toernooiprijzen en categorieprijzen)? Ook hier weeral dat afhankelijk van
organisatie tot organisatie andere systemen gebruikt worden wat de onduidelijkheid
vergroot.

-

In het reglement is er geen sprake van versnelde paringen bij het open. Anderzijds staat
het er ook niet in en wordt de toernooivorm (Zwitsers systeem) niet veranderd: een
Zwitsers toernooi zonder of met versnelde paringen blijft een Zwitsers toernooi. Ook dit
zou in het reglement verduidelijkt moeten worden.

-

Daarnaast in geval het antwoord op de vorige vraag “ja voor versnelde paringen” zou zijn,
is de vraag of er niet een minimum aantal spelers moet opgelegd worden van wanneer
versnelde paringen kunnen ingevoerd worden. Vorig jaar met 226 deelnemers waren de
versnelde paringen zeer goed. Dit jaar met 140 deelnemers waren de versnelde paringen
minder goed. Een voorstel hierin zou zijn: vanaf 200 deelnemers.

-

Voorts zijn de volgende opmerkingen gemaakt omtrent de deelname van spelers:
a) Art. 19:
NL
OPEN TOERNOOI.

9 rondes; Zwitsers.
Staat open voor elke speler aangesloten bij één van de drie culturele federaties en die
niet gerechtigd is tot deelname aan de Expertengroep of Dameskampioenschap.
FR
TOURNOI OPEN.
9 rondes ; système suisse.
Ouvert à tout joueur affilié à l'une des trois fédérations culturelles et n'ayant pas le
droit de participer au tournoi des experts ou au Championnat des dames.
Er is discussie over de deelname van GM Levente VAJDA. Voor mij mocht hij meedoen in
het open, aangezien hij zich te laat had aangemeld om op basis van FIDE-ELO bij de
experten te kunnen meespelen. Een ander invalshoek is dat hij niet mocht meedoen,
omdat hij wel degelijk recht had of gerechtigd was om bij de experten mee te doen
(laattijdigheid van inschrijven heeft niets te maken met gerechtigdheid). Dit artikel zou
speciaal in het reglement gekomen zijn om te voorkomen dat spelers die gerechtigd
waren om in de expertenreeks mee te spelen, zich hiervan onttrokken door zich laattijdig
aan te melden.
b) Art. 3b.
NL
Elk lid van een club moet in regel zijn met zijn federale en ligabijdrage op het ogenblik
van inschrijving voor elke officiële competitie.
FR
Tout membre d'un cercle doit être en règle de cotisation fédérale et de cotisation de Ligue
au moment de l'inscription à toute compétition officielle.
Concreet wil dit zeggen dat inschrijvingen van spelers waarvoor nog geen federale en
ligabijdrage betaald is, geweigerd moeten worden. Volgens de huidige procedure betekent
dit dat alle spelers aangesloten nadat de federale factuur is opgemaakt (15 september)
NIET meer mogen meedoen.
c) Veronderstel dat punt b) met de mantel der liefde bedekt zou worden en veronderstel
dat iemand zich zou aansluiten vanaf 1 juni. Dan kan deze aan het BK over twee
seizoenen meedoen, terwijl hij maar betaald heeft (of zal betalen) voor één seizoen.
3) NIC 2016-2017
Zie mijn voorstel in bijlage.
4) Wedstrijdreglementen


In het begin van het seizoen, maar ook als voorbereiding van de AV heb ik de
wedstrijdreglementen geüpdated. Zie bijlage.
Zo ben ik op een drietal anomalieën gestuit, waar ik vind dat de RvB moet stemmen met
hoogdringendheid en dat deze op de volgende AV ter stemming moeten bevestigd worden. Ik
verwacht echter geen probleem hiervoor.

37.
CLASSEMENT.
c.
En cas de forfait d'équipe, le score est fixé à 2-0 pour les points de match et pour les points
de tableau à 24-0 8-0 pour les équipes de 8 joueurs, à 18-0 6-0 pour les équipes de 6 joueurs et à
12-0 4-0 pour les équipes de 4 joueurs.
Artikel 37 - Rangschikking
c.
Bij volledige ploegforfait wordt de uitslag vastgesteld op 2-0 voor de matchpunten, en voor
de bordpunten op 24-0 8-0 voor een ploeg van 8 spelers, op 18-0 6-0 voor een ploeg van 6 spelers
en op 12-0 4-0 voor een ploeg van 4 spelers.
38 bis. ARBITRAGE.

Des arbitres officiellement désignés.
c.

L'arbitre a les tâches suivantes:
1. veiller au bon déroulement de la rencontre, comme prévu à l'article 16 12 du règlement de la
F.I.D.É. ;
Artikel 38 bis – Arbitrage
Officieel aangeduide scheidsrechters

c.

De scheidsrechter heeft de volgende taken :
1. toe te zien op het verloop van de ontmoeting zoals voorzien in artikel 13 12 van het FIDEreglement.
REGLEMENT DE LA JEUNESSE DE LA FRBÉ
Chapitre 3 : Sélections internationales
65.

Autres Sélections

…
Les joueurs qui ne sont pas sélectionnés par la FRBÉ sur base d’un des critères de sélection prévus
aux articles 20, 21 et 22 62, 63 et 64 sont inscrits à la compétition pour autant qu’ils ne prennent
pas la place d’un autre joueur que l’inscription de ces joueurs sélectionnés ne crée pas d'embarras par

suite d'un trop grand nombre.
NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Hoofdstuk 3: Internationale Uitzendingen
Artikel 65 - Bijkomende Selecties
…
De spelers die niet geselecteerd zijn op basis van de criteria opgenomen in de artikelen 20, 21 en 22
62, 63 en 64 worden enkel ingeschreven voor de competitie indien daardoor de inschrijving van de
geselecteerde spelers niet in het gedrang komt.


Daarnaast staat ook in het verslag van de BAV dat de jeugdleider zou komen met een
reglementsvoorstel omtrent het afschaffen van de elite.
In elk geval hier mijn poging tot wijziging:
NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Hoofdstuk 1: Algemene regels
Artikel 51 – Elite jeugdkampioenschap Afgeschaft

Naast de open jeugdkampioenschappen wordt op dezelfde plaats en op dezelfde data tijdens de
paasvakantie een elite jeugdkampioenschap georganiseerd. Alle regels voor het Open zijn van
toepassing op het Gesloten Elitekampioenschap.
Aan dit Elitekampioenschap nemen tien jeugdspelers deel. Zij worden als volgt gekozen:

de uittredende kampioen, als hij nog gerechtigd is


de winnaar van het open -20/-18 jaar van vorig jaar, als hij nog gerechtigd is



een speler per federatie


de andere spelers worden geselecteerd onder de jeugdspelers met de hoogste
eloquotering op 1 maart van het jaar van het kampioenschap.
Indien spelers voor het Elitetoernooi geselecteerd worden volgens bovenvermelde criteria, kunnen
ze deelnemen aan het open kampioenschap.
Het Elitekampioenschap wordt volgens de Bergertabellen gespeeld. De lottrekking voor het bepalen
van de paringsnummers gebeurt minstens twee weken voor de aanvang van het toernooi.
Hoofdstuk 3: Internationale Uitzendingen
Artikel 62 - Selectienorm 1: prestatie op het BJK
De volgende spelers zijn geselecteerd:



de eerste 2 spelers van een open categorie per geslacht

 de eerste 5 spelers van de elitereeks
Indien een speler niet wenst deel te nemen aan een internationaal toernooi, gaat het recht niet
automatisch over naar lager geklasseerde spelers.
Artikel 70 Korting Logement
Op de meeste toernooien is er een (bijna) gratis logement voor 1 of meerdere spelers per
leeftijdscategorie. Dit voorrecht wordt aan de beste speler(s) gegeven volgens deze rangschikking:



eerst volgens de stand op het BJK voor de spelers van selectienorm 1: eerste de elite dan de
open categorie
daarna volgens elo voor alle spelers van selectienormen 2 en 3 samen.



tenslotte volgens elo voor alle bijkomende selecties
HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP
Artikel 19 - DEELNAME.

De nationale kampioenschappen staan open voor spelers die regelmatig aangesloten zijn en voldoen
aan tenminste één van de volgende voorwaardes:
1.

Belg zijn of voorkomen op de FIDE ELO-lijst van 1 januari onder België;

2.
gedomicilieerd zijn in België vanaf 1 januari;
EXPERTENKAMPIOENSCHAP.
10 deelnemers; gesloten groep (dus 9 rondes).
Het deelnemersveld omvat :
a.
b.

de kampioen van het vorig expertenkampioenschap
de kampioen van de open groep van het vorig kampioenschap

c.

de Jeugdkampioen bij de elite de kampioen/kampioene met de hoogste gebruikte elo uit alle
jeugdcategorieën op het allerlaatste BJK (en bij gelijkheid in gebruikte elo de oudste speler),
voor zover dit minimum 2150
twee spelers van de federatie met de meest aangesloten sportbeoefenaars op 1 januari, één
speler van elke andere federatie.

d.
e.

de best gerangschikte spelers op FIDE-rating volgens art. 11 zodat een aantal van 10 spelers
bereikt wordt.


Een ander voorstel, wat minder selectieproblemen zou geven (vb. welke ratingperformance
dient genomen te worden? Die het programma aangeeft of de ratingperformance volgens de
definitie van de FIDE die altijd een andere waarde zal aangeven?) en wat vooral besparend
zou werken, is om de selectienormen 2 en 3 af te schaffen:
Artikel 62 - Selectienorm 1: prestatie op het BJK

De volgende spelers zijn geselecteerd:


de eerste 2 spelers van een open categorie per geslacht



de eerste 5 spelers van de elitereeks

Indien een speler niet wenst deel te nemen aan een internationaal toernooi, gaat het recht niet over
naar lager geklasseerde spelers.
Artikel 63 - Selectienorm 2: eloquotering Afgeschaft
Alle spelers die op het ogenblik van het BJK een eloquotering hebben die gelijk is aan of groter dan
de referentie zijn geselecteerd.
De referentie wordt bepaald door het gemiddelde van de ratingperformance Rp van alle spelers die
exact de helft hebben gehaald op het vorige WK in de betreffende categorie. De nationale
jeugdleider maakt deze referentie bekend.
Artikel 64 - Selectienorm 3: prestatie op vorige internationale toernooien
Afgeschaft
Een speler is opnieuw geselecteerd indien hij de afgelopen 2 jaar bij een vorige selectie de helft
heeft gehaald op dat internationaal toernooi.

Artikel 65 - Bijkomende Selecties
…
De spelers die niet geselecteerd zijn op basis van de criteria opgenomen in de artikelen 62, 63 en 64
het artikel 62 worden enkel ingeschreven voor de competitie indien daardoor de inschrijving van de
geselecteerde spelers niet in het gedrang komt.
Artikel 69 Financiële regeling
Hieronder volgt een tabel met de verschillende kosten voor de uitzendingen. Voor elke groep wordt
aangeduid wie er de kosten draagt.
Selectienorm Selectienor
1
m2

Selectienorm
3

Bijkomende
selecties

vliegtuigticket

speler

speler

speler

speler

Lokaal transport

speler

speler

speler

speler

verblijfskosten

speler

speler

speler

speler

Logistieke kosten
organisatie

speler

speler

speler

speler

Inschrijvingsgeld
organisatie

KBSB

speler

speler

speler

Registratie FIDE

KBSB

KBSB

KBSB

speler

Officiële begeleiding

KBSB

KBSB

KBSB

speler

administratiekosten

KBSB

speler

speler

speler

De administratiekosten dienen om de meerkosten op te vangen bij een zeer groot aantal selecties.
De nationale jeugdleider legt het bedrag van de administratiekosten vast samen met de
schatbewaarder.
De KBSB zal de kosten voorzien in dit artikel dekken voor zover een budget voorzien werd door de
AV.
De KBSB behoudt het recht om niet deel te nemen aan een competitie indien blijkt dat er te weinig
financiële middelen beschikbaar zijn.
Artikel 70 Korting Logement
Op de meeste toernooien is er een (bijna) gratis logement voor 1 of meerdere spelers per
leeftijdscategorie. Dit voorrecht wordt aan de beste speler(s) gegeven volgens deze rangschikking:



eerst volgens de stand op het BJK voor de spelers van de selectienorm 1: eerste de elite dan de
open categorie
daarna volgens elo voor alle spelers van selectienormen 2 en 3 samen.



tenslotte daarna volgens hoogste gebruikte elo op moment van het BJK voor alle bijkomende
selecties (enkel spelers die aan het BJK meededen)



tenslotte voor alle andere spelers volgens hoogste gebruikte elo op het moment van het BJK
5) BK Blitz – Rapid - Senioren 2015-2016

BK Senioren 2015 of 2016: geen kandidatuur ontvangen (opgepast: op de BAV is er beslist om geen
budget te voorzien)
BK Rapid 2015: Datum is zo. 13/09/2015 in De Rinck te Anderlecht. Een FIDE-homologatie voor
Rapid is aangevraagd.
BK Rapid 2016: Datum is zo. 12/09/2016. Organisator is Anderlecht wegens haar 10 de verjaardag
van de Memorial José Tonoli.
BK Blitz 2016: nog geen kandidatuur ontvangen.
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 deze week 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, …).
Echter Georges Marchal heeft te kennen gegeven dat hij Pair Two maar zou onderhouden tot
en met 31/08/2015.
Ik heb mij verplaatst op dinsdag 21/07 tot bij Georges om Swar, het nieuwe programma, uit
te testen. Ik heb samen met Renaud Barreau Swar uitgetest op het toernooi van Charleroi.
Echter er waren teveel problemen waardoor er andere paringen kwamen die manueel
moesten gewijzigd worden. Echter het manueel wijzigen kon nog niet in Swar. Georges heeft
ondertussen een heleboel wijzigen aangebracht. Maar ik heb hiervan nog niets kunnen
uittesten. Dit zal binnenkort gebeuren.
Anderzijds heb ik tijdens het toernooi van Brasschaat ook gepraat met Luc Pattyn. Hij is ook
bezig met een compleet toernooiprogramma Swiss Deluxe waarmee op termijn ook paringen,
lijsten op internet, elorapportages, enz. kunnen gedaan worden. Ik heb een kleine demo
gekregen. Een handige feature is bijv. dat dit programma P2- en SwissMaster-files kan lezen.
Rapport VIT RvB KBSB 05/09/2015
Periode van 19/07/2015 – 05/09/2015



Er is een artikel gepubliceerd op de hoofdpagina van de KBSB-website waarin de
samenstelling van de ploeg bekend gemaakt is.



Luc Winants heeft een beroep ingediend tegen deze beslissing.



Welke acties zijn ondernomen, dienen ondernomen te worden om op korte termijn een
kandidaat VIT aan te trekken in het bestuur?
Rapport FIDE Delegate RvB KBSB 05/09/2015
Periode van 19/07/2015 – 05/09/2015

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
-

Lopend dossier FA-titel Marc CLEVERS (aanvraag is ingediend)

-

Lopend dossier FA-titel Bart DE VOGELAERE (aanvraag is ingediend)

Aanvraag transfer
- Afgerond dossier Christiaan BEUKEMA. Hij mag zelfs onmiddellijk BEL vertegenwoordigen.
-

Afgerond dossier Edit KOLLO. Haar Roemeens FIDE-ID is opnieuw geactiveerd. Hierdoor
heeft zij beslist om geen transfer te doen.



Batches gelicentiëerde arbiters aanvangen voor:
- Geen



Bij de rapportages heeft de FIDE weeral iets nieuws ingevoerd:



-

In geval van normen in toernooien over meerdere maanden dient nu ook één
totaalrapport te moeten worden meegestuurd bij de IA1.

-

In ploegentoernooien moeten nu de ploegen worden opgesomd met hierin de nummer
van de spelers.

Ik krijg vele toernooiaankondigingen. Ik moet voor mezelf nog één en ander uitdokteren.
Sinds de nieuwe website werkt dit anders en ik heb nog geen tijd gehad om dit verder uit te
pluizen. Wordt vervolgd.



Het volgende punt dient ook behandeld te worden door de RvB: de trainercursus. Coaches
krijgen enkel nog een gratis verblijf op FIDE- of ECU-toernooien als ze een fide-titel van
trainer hebben. Er is nu een coach die geen FIDE-titel heeft, die argumenteert dat hij graag
zo’n FIDE-trainercursus wil volgen, maar dat hij dit niet wil doen ter plaatse om de kwaliteit
van zijn coaching niet in het gevaar te brengen (terwijl enkele anderen in het verleden dit wel
gedaan hebben). Anderzijds als hij dit op een ander moment dan wanneer hij coacht, zou
willen doen, dan zijn alle kosten voor hem, aangezien de KBSB geen (financiële)
mogelijkheden heeft om die cursus zelf te doen. Hij vraagt nu concreet naar financiële
middelen om die trainercursus elders te kunnen volgen of dat de KBSB toestaat dat hij ter
plaatse een cursus zou volgen (en hem dan ook minder kinderen toevertrouwt zodat de
kwaliteit van de kinderen die hij coacht, er niet onder zou lijden).

