Raad van Bestuur
van de KBSB
23 april 2016
Verslag

Conseil d’Administration
de la FRBE
23 Avril 2016
Rapport

Bernard Malfliet, 23-04-2016
Nederlandstalige versie rechtgeldig
Aanwezig - Présents: Günther Delhaes, Bart Van Tichelen, Ludo Martens, Marc Clevers, Raymond Van
Melsen, Bernard Malfliet, Luc Cornet, Geert Bailleul, GP/PM: Rudolf Meessen, Daniel Halleux.
Verontschuldigd - Excusée: Sandra Roubin
Plaats/Endroit/Ort: Maria-Hemelvaartlaan 73, Sint-Lambrechts-Woluwe (metro Alma).
Aanvang 14u00 – Einde 18u00
1.

Beroep Luc Winants

Début 14h00 – Fin 18h00
1.

Appel Luc Winants

Betreffende de beslissing van de beroepscommissie
van KBSB, heeft de RVB heeft punten 1, 5 en 6
uitgevoerd

Concernant la décision du comité d'appel de la FRBE,
le conseil d'administration a effectué les points 1, 5
et 6.

De RVB beslist om de aanbeveling van de
beroepscommissie op punt 2 van hun beslissing niet
te volgen.

Le CA décide de ne pas suivre l’avis émis par le
comité d’appel au point 2 de sa décision.

De RVB zal toezien op de uitvoering van punt 3 op
de volgende AV

Le CA veillera à l'exécution du point 3 à la prochaine
assemblée générale.

De RVB gaat akkoord om een wijziging aan artikel
39.6 aan de AV van KBSB voor te stellen.

Le CA est d’accord de revoir l’article 39.6 et
proposera une modification à l’AG.

2.

Goedkeuring verslag RVB

2.

Approbation rapport CA

Het verslag van 13 februari moet nog verspreid
worden. De secretaris zal dit zo spoedig mogelijk
verdelen. Goedkeuring kan per e-mail

Le rapport du 13 Février doit encore être distribué.
Le secrétaire le fera aussi vite que possible. Son
approbation pourrait se faire par e-mail.

De publicatie staatsblad werd uitgevoerd

La publication au Moniteur a été exécutée.

3.

Toernooien

3.

Tournois

De RVB wisselt van gedachten over de begeleiders
bij internationale tornooien en de noodzaak om
coaches te hebben en hoe dit moet passen binnen
de huidige budgetten van de KBSB. Luc en Geert
zullen hierover overleggen op 11 juni ‘s morgens.

Le CA échange d'avis sur les accompagnateurs de
tournois internationaux et l'utilité d'avoir des
coaches, et comment cela doit entrer dans le budget
de la FRBE. Luc et Geert délibérerons à ce sujet le
matin du 11 juin.

Kampioenschap Senioren 2016: Ans heeft een
kandidatuur ingediend, en deze wordt toegekend
voor de datum van 30/10.

Championnat des Seniors 2016 : Ans a introduit une
candidature pour la date du 30/10, et la candidature
est acceptée.

Voor 2017 zal Luc een voorstel van data voor de
verschillende KBSB-kampioenschappen.

Pour 2017, Luc proposera des dates pour les
différents championnats de la FRBE.

Er zijn in NIC tot nu toe geen problemen gemeld
met arbiters. Promotie Wim Cools voor arbiter A
wordt goedgekeurd.

Dans les ICN, jusqu'à présent, il n'y a aucun
problème avec les arbitres. La promotion de Wim
Cools à arbitre A est approuvée.

Nationaal reglement voor de kwalificatie van de
arbiters. Geert legt een uniform reglement voor
over het behalen van een nationale arbitertitel en
de promotie naar een hogere titel, inclusief de
cursus, inhoud en organisatie (zie bijlage). De RVB
bedankt Geert voor het werk en keurt het voorstel
goed en zal een reglementswijziging voorleggen aan
de volgende AV.

Le Règlement national pour la qualification des
arbitres. Geert Bailleul propose d'appliquer un
règlement uniforme pour le titre d'arbitre national et
la promotion pour un titre plus haut, y compris les
cours, le contenu et l'organisation (voir annexe). Le
CA remercie Geert pour le travail et estime la
proposition bonne. Une modification de règlement
sera présentée à la prochaine AG.

Geert Bailleul is aangeduid door FIDE als arbiter op
de Olympiade in Baku.

Geert Bailleul est désigné par la FIDE en qualité
d'arbitre aux Olympiades de Baku.

De RVB beslist dat de Belgische ploegen bestaande
uit 5 spelers zullen deelnemen aan de Olympiade in
Baku, Azerbeidzjan met indien mogelijk een
kapitein per ploeg.

Le CA décide que des équipes comprenant 5 joueurs
participeront aux Olympiades de Baku, Azerbeidzjan
avec, si possible, un capitaine par équipe.

Kandidaturen mogen ingediend worden tot 10 juni.

Une indemnité forfaitaire d'un montant de 150 €
sera proposé aux joueurs (4 pour, 2 contre dont
Bart, 2 abstentions dont Luc).

Een onkostenvergoeding van 150 euro zal worden
toegekend aan de spelers. (4 voor, 2 tegen

Les candidatures sont possibles jusqu'au 10 juin.

waaronder Bart, 2 onthoudingen waaronder Luc)
De selectieregels worden strikt toegepast, en
uitzonderingen worden enkel toegepast indien nodig
om de ploeg volledig te maken.
De datum voor barragewedstrijden blijft behouden
op 29 april en het reglement moet toegepast
worden zoals het is.
4.

Jeugd

Les règles de sélection seront strictement respectées
et les exceptions seront acceptées seulement s'il
s'agit de compléter une équipe.
La date des barrages des INC sont maintenues au 29
avril et le règlement doit être accepté tel qu'il est.

4.

Jeunesse

Bespreking taakverdeling betreffende internationale
jeugdtoernooien. De RVB vraagt dat de coaches op
correcte manier verdeeld worden over de
geselectioneerde deelnemers aan een internationaal
kampioenschap. Marc Clevers moet hierop toezien.
Hij heeft Ben Dardha gevraagd om te helpen om de
organisatie van de coaches op zich te nemen.

Discussion de la répartition des taches pour les
envois internationaux des jeunes. Le CA demande à
ce que les coaches soient correctement répartis
entre les participants sélectionnés à un championnat
international. Marc Clevers doit y veiller. Il a
demandé Ben Dardha pour l'aider à l'organisation
des coaches.

Marc zal op 11 juni een tabel meedelen met de
deelname jeugdspelers aan internationale
tornooien.

Le 11 mars, Marc proposera un tableau pour la
participation de jeunes joueurs aux tournois
internationaux.

Het jeugdkampioenschap 2017 wordt toegekend
aan Blankenberge met 7 stemmen tegen 1.

Le championnat des jeunes en 2017 est prévu à
Blankenberge par 7 voix pour et une voix contre.

5.

Bespreking

5.

Discussion

Tijdschrift van de bond: Raymond van Melsen toont
het voorgestelde formaat. De RVB bedankt
Raymond voor het werk en gaat akkoord met de
uitvoering voor zover dit netto niets kost (en liefst
iets opbrengt via de sponsoring).

Le bulletin de la fédération : Raymond van Melsen en
montre un projet. Le CA le remercie pour le travail et
est d'accord pour son exécution qui ne devrait rien
coûter (et de préférence amener un avantage via le
sponsoring).

Daniel Halleux heeft de mogelijkheid voorzien dat
een “lid G” (g van gratis) kan opgenomen worden in
de ledenlijst zonder lidgeld om de schoolschaak
spelers toe te kunnen voegen aan de lijst van KBSB
leden. De leden G zijn actief als schaker maar niet
expliciet lid van een club of de KBSB.

Daniel Halleux a prévu la possibilité de membres "G"
(de "Gratuit") qui pourraient être enregistrés sur une
liste de membres sans cotisation pour pouvoir suivre
les joueurs scolaires. Les membres G sont actifs
comme joueurs d'échecs mais pas explicitement
membres d'un club de la FEFB.

De RVB gaat akkoord met de kandidatuur van Luc
Winants voor de 4de internationale ontmoeting van
francofonie in Menton. Er zal toch een officiële vraag
naar kandidaten gelanceerd worden met een
sluitingsdatum van 10 Juni. De kandidaturen
moeten toegezonden worden naar Raymond.

Le CA est d'accord avec la candidature de Luc
Winants pour représenter la FRBE aux 4es RIDEF
(Rencontres Internationales Des Echecs
Francophones) à Menton. Il est cependant demandé
qu'un appel officiel soit lancé avec comme délai le 10
juin. Les candidatures doivent arriver chez Raymond.

De volgende vergadering van de RVB is op 11 juni
in plaats van 4 juni.

La prochaine réunion du CA sera le 11 Juin au lieu
du 4 Juin.

Bijlage 1
Opleiding en promotie van scheidsrechters binnen de Koninklijke Belgische Schaakbond (Voorstel
januari 2016).
1)

Inleiding
In de visietekst van de Commissie van Internationale Scheidsrechters wordt vermeld dat er momenteel
geen éénvormige opleiding bestaat voor scheidsrechter categorie C (ligawedstrijdleider), noch bestaat
er éénvormigheid in verband met promotie van scheidsrechter categorie C naar scheidsrechter categorie
B (federaal wedstrijdleider).
Diezelfde visietekst stelt dat er zou moeten gestreefd worden naar éénvormigheid.
Op vraag van het bestuur van KBSB heb ik onderstaande tekst opgemaakt in een poging om tot
éénvormigheid te komen

2)

Opleiding wedstrijdleider categorie C (ligawedstrijdleider)
De voorbije jaren zijn er bij mijn weten slecht twee internationale arbiters geweest die een opleiding
scheidsrechter categorie C hebben gegeven namelijk Sylvin De Vet (6 opleidingen sedert 2006) en Dirk
De Ridder (ik vermoed 1 opleiding).
Dirk heeft (nog) niet gereageerd op mijn mail van 21.12.2015 met mijn vraag om meer info.
Voorstel: voorwaarden tot het bekomen van de titel Ligawedstrijdleider (categorie C):
·
·

Aangesloten zijn bij de Koninklijke Belgische Schaakbond
Het volgen van een opleiding voor wedstrijdleider categorie C, georganiseerd door een club, een
liga of een culturele federatie, én het slagen voor het examen met 60% van de punten.

Duur van de opleiding: 24 uur.
Indeling van de opleiding:
-

FIDE- wedstrijdregels, aanhangsels, oefeningen, voorbeelden, vragen en examen: 15 uur
Klokken en klokoefeningen: 3 uur
Tornooileiding: KBSB-regels, paringen, administratieve afhandelingen…: 6 uur

Het examen wordt onafhankelijk verbeterd door 2 internationaal arbiters.
Slagen betekent dat de kandidaat de titel krijgt van wedstrijdleider categorie C (ligawedstrijdleider).
In geen geval kan de kandidaat meteen de titel van wedstrijdleider B (federaal wedstrijdleider)
bekomen.
Noot:
3)

In de toekomst zou er moeten gestreefd worden naar één opleidingscursus die gebruikt wordt door
alle lesgevers.
De lesgever moet een internationaal arbiter of een FIDE-arbiter zijn.

Promotie van wedstrijdleider C naar wedstrijdleider B
Dit is een bevoegdheid van de culturele federaties (VSF, FEFB, SVDB).
Ik heb bij de voorzitter van die culturele federaties navraag gedaan welke voorwaarden zij hanteren
voor de promotie van wedstrijdleider categorie C tot wedstrijdleider categorie B.
Op basis van die gegevens maak ik onderstaand voorstel.
Voorwaarden tot promotie naar wedstrijdleider B:
·

Wedstrijdleider categorie C (ligawedstrijdleider) zijn.

·

Als wedstrijdleider categorie C gefungeerd hebben in tenminste vier representatieve toernooien
(4 normen dus), waarvan minstens éénmaal als hoofdscheidsrechter.

·

Voor elk representatief toernooi een goede evaluatie kunnen voorleggen, ondertekend door de
hoofdscheidsrechter of, in geval van norm als hoofdscheidsrechter, door een deputy-arbiter of
organisator.

·
·
·
·

·

De ondertekenaar moet een internationaal arbiter of FIDE-arbiter zijn. In geval er geen
internationaal arbiter of FIDE-arbiter is in dit toernooi, dienen de organisator en een
ligabestuurslid, die twee verschillende personen dienen te zijn, dit te ondertekenen.
Voorgesteld zijn door de Liga.
Benoemd zijn door de verantwoordelijke kadervorming van de desbetreffende culturele
federatie.
De benoeming moet bekrachtigd worden door het bestuur van de desbetreffende culturele
federatie.
Representatieve toernooien:
o Elk meerdaags toernooi dat geldt voor nationale en/of internationale ELO-verwerking
met minstens 30 deelnemers.
Indien het ELO-gemiddelde van de deelnemers boven de 2100 ligt, is 10 deelnemers
voldoende (Round Robin-toernooien).
o Het autonoom leiden van minstens 5 wedstrijden van de nationale interclubcompetitie in
één seizoen als scheidsrechter, aangeduid door de voorzitter van de commissie van
internationale scheidsrechters.
Dit geldt als één norm.
o Het leiden van minstens 3 ronden in één seizoen van een meerronden toernooi
georganiseerd door één van de culturele federaties of door één van de liga’s.
Dit geldt als één norm.
Procedure:
o
o

o
o

De kandidaat stuurt zijn dossier door naar de verantwoordelijke kadervorming van de
desbetreffende culturele federatie.
Het dossier bevat een opsomming van de representatieve toernooien met per toernooi
vermelding van naam van het toernooi, datum, plaats, tempo, aantal deelnemers,
resultatentabel én de evaluaties die opgemaakt werden door de hoofdscheidsrechters
van de vermelde representatieve toernooien.
De kandidaat mag naar eigen goeddunken gegevens bijvoegen om zijn kwaliteiten als
scheidsrechter te benadrukken.
Na het opstellen van een advies stuurt de verantwoordelijke kadervorming het dossier
door naar het bestuur van de desbetreffende culturele federatie.
Het bestuur van de culturele federatie geeft een gemotiveerd definitief besluit.

Na goedkeuring van bovenstaande voorstellen vormt dit document, samengevoegd met de
promotievoorwaarden om van scheidsrechter categorie B naar scheidsrechter categorie A te
promoveren (reeds gekend en goedgekeurd in de KBSB), én de promotievoorwaarden opgelegd
door de FIDE van scheidsrechter A naar FIDE-arbiter en van FIDE-arbiter naar Internationaal
Arbiter, een volledig document met alle mogelijke promotievoorwaarden voor scheidsrechters
binnen de KBSB.
Geert Bailleul
Verantwoordelijke kadervorming KBSB.

Bijlage 2
Beoordelingsformulier Arbiter C (Promotie naar arbiter B)
Naam ondertekenaar:
Functie ondertekenaar op moment van het evenement:
Titel ondertekenaar op moment van het evenement:
Naam kandidaat:
1.
Evenement:
a. plaats
:
b. datum
:
c. omschrijving :
NIC 1e Klasse
( )
Meerkamp
( )
Toernooi
( )
Meerdaags
( )
Overige: ………………………………………………..
2.
Welke functie was de kandidaat toebedeeld?
a. zelfstandig wedstrijdleider (toezicht hoofdscheidsrechter)
( )
b. zelfstandig wedstrijdleider
( )
b. assistent wedstrijdleider
( )
c. overige: …………………………………………………
3
Activiteiten arbiter naast wedstrijdleiding:
a. verzorging indelingen met computer
( )
b. verzorging indelingen handmatig
( )
c. overige: …………………………………………………
4.

Voorbereiding door arbiter:
a. beschikken over relevante reglementen.
b. tijdig aanwezig.
c. inspectie.
Zaalindeling
Licht
Spelmateriaal
d. toezien op correcte overdracht van spelersformulieren.
e. afspraken over assistentie bij tijdnood.
f. overige: …………………………………………………

5.

)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Wedstrijdleiding door arbiter:
nvt

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

(
(

Omgaan met te laat komen van spelers.
regelmatig contoleren klokken/verbruikte tijd.
vervangen defecte klok/bijstellen verbruikte tijd.
controleren van notatie spelers.
afhandelen remiseclaim.
omgaan met tijdnood.
omgaan met af te breken partijen.
waarborgen van rust in de speelzaal.
invullen van uitslagenformulieren (tijdig en correct).
zorgdragen voor juiste afhandeling van uitslagen.
verzorging uiterlijk.
overig:
Totaal indruk:

6. Verdere opmerkingen over arbiter:
(plaats)

(datum)

(handtekening ondertekenaar)

(In geval ondertekenaar geen IA of FA is)
Naam ligabestuurder:
Handtekening ligabestuurder:

Onvol
doende

Vol
doende

goed

