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Aanvang 18u30 – Einde 23u05
1.

Début 18h30 – Fin 23h05

Inleiding voorzitter.

1.

Introduction par le président.

De voorzitter heet iedereen welkom en verontschuldigt
zich wegens de laattijdige aanvang ook al wegens de
uitloop van de prijsuitreiking bij het BK Open en
Dames.

Le président souhaite la bienvenue à tout le monde et
s’excuse du début tardif de l’assemblée même s’il est
dû au déroulement de la remise des prix des CB Open
et Dames.

2.

2.

Algemene voorbereiding

Préparation générale

2a. L. Oosterlinck en J. Gooris zijn de stemopnemers.

2a. Désignation des scrutateurs.

2b.De registratie van de stemgerechtigden loopt wat
uit, sommige leden hebben blijkbaar niet de
gelegenheid (of de mogelijkheid) gehad hun
stemkeuze aan te passen via Club Manager. De AV
beslist dat alle aanwezige afgevaardigden van de clubs
hun stem mogen uitbrengen ook als dit in Club
Manager anders zou staan.

2b. L’enregistrement des droits de vote pose quelques
difficultés. Certains membres n’ont vraisemblablement
pas eu la possibilité ou l’occasion d’adapter leur mode
de vote via Player Manager. L’AG décide que tous les
délégués
des
clubs
présents
que
tous
les
représentants présents des clubs peuvent voter même
au cas où il en irait différemment dans Club Manager.

Er zijn maximaal 271 stemmen uit te brengen. De Il y a au maximum 271 voix à exprimer. Le résultat
uitslag van de stemming wordt telkens als du vote est chaque fois mentionné ci-après par
dusdanig weergegeven per stembeurt hierna: scrutin : Pour (P)- Contre (C)-Abstention (A)
Voor (V)- Tegen (T- Onthouding (O)
2c. Bepalen rechtsgeldigheid van de AV: er zijn drie 2c. Détermination de la légalité de l'AG.
onthoudingen, 268 stemmen voor. De AV is Il y a trois abstentions et 268 voix pour. L’AG est
rechtsgeldig.
légalement valable.
2d. De dagorde wordt goedgekeurd.

2d. L'ordre du jour est approuvé.

Beslissing over de toevoeging van het punt 6 van de
dagorde. Dit zijn punten die niet tijdig in de agenda
zijn opgenomen volgens de statuten wegens niet tijdig
ontvangen.

Décision de l’ajout du point 6 à l’ordre du jour. Il s’agit
de points qui ne se trouvent pas dans les délais
prévus par les statuts à l’agenda car ils n’étaient pas
reçus dans les délais.

Punt 6a. wordt uitgesteld tot de AV van 4 oktober

Le point 6a. est reporté à l’assemblée générale
d’octobre.

Punt 6b. idem

Idem pour le point 6b.

Punt 6c: de AV beschouwt dit punt als zijnde “ter L’assemblée considère le point 6c comme purement
informatie”, de stemming over dit punt vervalt.
informatif, le vote sur ce point est donc inutile.
Punt 6d.: wordt aangenomen ter stemming, en krijgt Point 6d: il sera voté sur ce point et il reçoit pour la
pro forma nieuw rangnummer 3i.
forme le numéro 3i.
Punten 5a. en 5b. worden ook besproken om de
dagorde te bepalen: 5a. wordt opgenomen ter
bespreking. Over 5b. wordt overeengekomen dat dit
punt op de AV van 4 oktober zal behandeld worden.
Reti Machelen, de voorzitter van de liga WestVlaanderen en de voorzitter van de VSF wensen wel al
aan te geven dat zij het ten gronde oneens zijn met dit
voorstel.

L’inscription à l’ordre du jour des points 5a et 5b est
discutée. Le 5a sera discuté. Pour le 5b, il est convenu
que ce point sera traité lors de l’AG du 4 octobre. Reti
Machelen, le président de la Ligue de Flandre
occidentale et le président de la VSF signalent qu’ils
sont sur le fond contre ce point.

3.

3.

Wijzigingen WR inzake GSM

Modifications RT au sujet des GSM

Op vraag van de leden werd deze vergadering Cette réunion a été demandée par les membres afin
bijeengeroepen ten einde de reglementen in verband de discuter les règlements au sujet des GSM dans
met GSM in de speelruimte te bespreken.
l’espace de jeu
De wijzigingen gaan onmiddellijk in voege na de BAV.

Les modifications seront d’application tout de suite
De BAV dient te beslissen op welke wijze het enig après l’AGE
winnende voorstel gekozen wordt. De RvB stelt voor L’AGE doit décider comment elle choisira la seule
de twee beste voorstellen uiteindelijk tegen elkaar af proposition gagnante. Le CA propose de voter sur
te wegen bij aanvullende stemming: de AV is het hier chaque
proposition
puis,
lors
d’un
vote
mee eens.
complémentaire, de départager les deux meilleures
Jean-Christophe Thiry geeft aan dat sommige propositions. L’AG marque son accord.
voorstellen niet helemaal overeenkomstig zijn met het Jean-Christophe
Thiry
signale
que
certaines
huidige FIDE-reglement.
propositions ne sont pas tout-à-fait conformes au
règlement FIDE actuel.
3a. Voorstel RVB KBSB

3a. Proposition CA FRBE

2d. Conform de gangbare FIDE-regels voor het
Schaakspel mag een speler tijdens zijn partij geen
mobiele
telefoon
of
ander
elektronisch
communicatiemiddel bij zich dragen. Als vastgesteld
wordt dat hij toch zo’n toestel bij zich draagt, dan
verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.

2d. Conformément aux règles du jeu d'échecs de la
FIDE, un joueur, pendant sa partie, ne peut pas avoir
sur lui un téléphone mobile ni un autre moyen de
communication. S'il contrevient à cette règle et qu'il
porte sur lui un tel appareil, il perd la partie et son
adversaire la gagne.

2e wordt geschrapt

2e est abrogé

V46- T215- O 0

P46- C215- A 0

3b. Voorstel CRELELuik

3b. Proposition CRELELiège

2d. Voor het Experten kampioenschap van België, het
Dameskampioenschap van België (alleen als het om
een gesloten toernooi gaat) en voor de nationale
interclubs in afdeling 1 is het tijdens de partij
verboden voor een speler om een mobiele telefoon of
andere elektronische communicatiemiddelen in het
spelersgebied te hebben. Als geconstateerd wordt dat
een speler zo'n apparaat meegenomen heeft naar het
spelersgebied tijdens de partij of dat hij zo’n apparaat
gebruikt tijdens de partij, dan verliest die speler de
partij. De tegenstander wint.

2d. Pour le championnat de Belgique experts, pour le
championnat de Belgique Dames (seulement s’il s’agit
d’un tournoi fermé) et pour les interclubs nationaux de
division 1, il est interdit à un joueur d’avoir dans la
salle de jeu pendant la partie, un téléphone mobile ou
d’autres moyens de communication électronique. S’il
est constaté qu’un joueur a introduit un tel appareil
dans la salle de jeu pendant la partie ou qu’il l’utilise
pendant la partie, ce joueur perd alors la partie.
L’adversaire gagne.

Voor de andere toernooien of wedstrijden
georganiseerd door of voor de KBSB is het tijdens de
partij verboden voor een speler om een mobiele
telefoon of andere elektronische
communicatiemiddelen in het spelersgebied te hebben.
Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat
gebruikt tijdens de partij of dat zo’n apparaat een
geluid maakt in het spelersgebied tijdens de partij,

Pour les autres compétitions ou tournois organisés par
ou pour la FRBE, il est interdit à un joueur d’avoir
dans la salle de jeu pendant la partie, un téléphone
mobile ou d’ autres moyens de communication
électronique. S’il est constaté qu’un joueur utilise un
tel appareil pendant la partie ou que cet appareil fait
un bruit dans la salle de jeu pendant la partie, ce
joueur perd la partie. L’adversaire gagne.

dan verliest die speler de partij. De tegenstander wint.
Amendement CRELEL-15/7

Amendement CRELEL – 15/7

Een speler die zo'n apparaat uitgeschakeld heeft
meegenomen naar het spelersgebied, krijgt sowieso
een waarschuwing als sanctie voor de hele partij.
Als enkel wordt geconstateerd dat een speler zo'n
apparaat heeft meegenomen naar het spelersgebied,
dan krijgt die speler een waarschuwing en geen
andere sanctie.

Un joueur qui a introduit un tel appareil éteint dans la
salle de jeu reçoit d’office un avertissement comme
sanction pour toute la partie

2e. Afgeschaft

2e. Abrogé

2f: Geen wijziging in het Nederlands
V41 – T165- O 55

2f : Le mot « salle de jeu » ou « playing venue » est
défini dans les Règles du jeu d’échecs de la FIDE.

3c. Voorstel Deinze, KGSRL, LSV-Chesspirant, MSV,
Gentbrugge en Liga Oost-Vlaanderen

3c. Proposition Deinze, KGSRL, LSV Chesspirant, MSV,
Gentbrugge et Ligue Flandre Orientale

d.1. Voor het Expertenkampioenschap van België, het
Dameskampioenschap van België (alleen als het om
een gesloten toernooi gaat) en voor de nationale
interclubs in afdeling 1 is het tijdens de partij
verboden voor een speler om een mobiele telefoon of
andere elektronische communicatiemiddelen in het
spelersgebied bij zich te hebben. Als geconstateerd
wordt dat een speler zo'n apparaat meegenomen heeft
naar het spelersgebied tijdens de partij of dat hij zo’n
apparaat gebruikt tijdens de partij, dan verliest die
speler de partij. De tegenstander wint. Het is
toegestaan zo'n apparaat af te geven aan de arbiter
voordat hij de eerste zet doet.

d.1. Pour le championnat de Belgique experts, pour le
championnat de Belgique Dames (seulement s’il s’agit
d’un tournoi fermé) et pour les interclubs nationaux de
division 1, il est interdit à un joueur d’avoir dans la
salle de jeu pendant la partie, un téléphone mobile ou
d’autres moyens de communication électronique. S’il
est constaté qu’un joueur a introduit un tel appareil
dans la salle de jeu pendant la partie ou qu’il l’utilise
pendant la partie, ce joueur perd alors la partie.
L’adversaire gagne. Il est permis de confier un tel

d.2. Voor de andere toernooien of wedstrijden
georganiseerd door of voor de KBSB is het tijdens de
partij verboden voor een speler om een mobiele
telefoon of andere elektronische
communicatiemiddelen in het spelersgebied te hebben.
Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat
gebruikt tijdens de partij of dat zo’n apparaat een
geluid maakt in het spelersgebied tijdens de partij,
dan verliest die speler de partij. De tegenstander wint.
Als echter enkel wordt geconstateerd dat een speler
zo'n apparaat heeft meegenomen naar het
spelersgebied, dan krijgt die speler een waarschuwing
en geen andere sanctie. Spelers, ook zij die arriveren
nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische
communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen
voordat zij de eerste zet doen. De arbiter heeft het
recht te onderzoeken of het apparaat aan staat. Als
een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de
arbiter, aan staat, dan verliest die speler de partij, de
tegenstander wint; tenzij de arbiter anders beslist.
d.3. Voor de overige toernooien geldt dat wanneer
geconstateerd wordt dat een speler een mobiele
telefoon of andere elektronische
communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het
spelersgebied, hij een waarschuwing krijgt. De arbiter
heeft het recht te onderzoeken of het apparaat
aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder
toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest die
speler de partij, de tegenstander wint; tenzij de arbiter
anders beslist. De toernooileiding kan hiervan
afwijken, mits voorafgaande aankondiging in zijn

S’il est seulement constaté qu’un joueur a introduit un
tel appareil dans la salle de jeu, ce joueur reçoit alors
un avertissement et pas d’autre sanction.

P41-C165-A55

appareil à l'arbitre avant qu'il ne joue le premier.
d.2. Pour les autres compétitions ou tournois
organisés par ou pour la FRBE, il est interdit à un
joueur d’avoir dans la salle de jeu pendant la partie,
un téléphone mobile ou d’ autres moyens de
communication électronique. S’il est constaté qu’un
joueur utilise un tel appareil pendant la partie ou que
cet appareil fait un bruit dans la salle de jeu pendant
la partie, ce joueur perd la partie. L’adversaire gagne.
S’il est seulement constaté qu’un joueur a introduit un
tel appareil dans la salle de jeu, ce joueur reçoit alors
un avertissement et pas d’autre sanction. Les
joueurs, y compris ceux qui arrivent après le début de
la rencontre, doivent immédiatement éteindre et se
défaire de leur téléphone mobile ou autres moyens de
communication électronique avant de joueur le
premier coup.
L'arbitre a le droit de contrôler si l'appareil est allumé.
Si un tel appareil est allumé sans autorisation de
l'arbitre, alors ce joueur perd la partie, l'adversaire
gagne; à moins que l'arbitre 'en décide autrement
d.3. Pour les autres tournois, la règle est que quand il
est constaté qu'un joueur a introduit un téléphone
mobile ou un autre moyen de communication
électronique dans la salle de jeu, il reçoit un
avertissement.
L'arbitre a le droit de contrôler si l'appareil est allumé.
Si un tel appareil est allumé sans autorisation de
l'arbitre, le joueur perd alors la partie, l'adversaire
gagne; à moins que l'arbitre n'en décide autrement.
L'organisation du tournoi peut s'écarter de cette règle
à condition que cela soit annoncé à l'avance dans le
règlement du tournoi.

wedstrijdreglementen.

2e. Abrogé

2e. Afgeschaft

2f : Le mot « salle de jeu » ou « playing venue » est
défini dans les Règles du jeu d’échecs de la FIDE.

2f: Geen wijziging in het Nederlands
V68 – T119- O 74

P68-C119-A74

3d. Voorstel club 953 (JC Herman)

3d. Proposition club 953 (JC Herman)

V11- T242- O 8

En cas de tournoi officiel, et surtout de haut niveau,
COUPURE OBLIGATOIRE des GSM des participants
(cela évite les variantes sur IPhone ou IPad ... durant
la ronde !) sous la responsabilité de chaque joueur partie perdue si pris
P11-C242-A8

3e. Voorstel Eisden

3e. Proposition Eisden

2d. Conform artikel 11.3.b van de FIDE-regels voor
het Schaakspel mag een speler tijdens zijn partij geen
mobiele telefoon of ander elektronisch
communicatiemiddel hebben in het spelersgebied. Als
vastgesteld wordt dat hij tijdens zijn partij toch zo’n
toestel het spelersgebied heeft binnengebracht, dan
verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.

2d. Conformément à l’article 11.3.b des règles du jeu
d'échecs de la FIDE, un joueur, pendant sa partie, ne
peut pas avoir dans la salle de jeu un téléphone
mobile ni un autre moyen de communication. S'il est
constaté qu’il a pris un tel appareil pendant sa partie
dans la salle de jeu, il perd la partie et son adversaire
la gagne.

Niet voor alle Belgische toernooien en
kampioenschappen is dit artikel toepasbaar. Daarom
dat het volgende reglement van toepassing is voor alle
Belgische kampioenschappen:

Cette règle n’est pas applicable à tous les tournois et
championnats belges. Pour cette raison que le
règlement suivant est d’application pour tous les
championnats belges:

In gesloten (round-robin) kampioenschappen waar
normen kunnen behaald worden, zal de organisatie
een tafel op een veilige plaats voorzien waar alle
deelnemers al hun mobiele telefoons of ander
elektronisch communicatiemiddelen op eigen risico
kunnen achterlaten. Indien wordt vastgesteld dat een
speler tijdens zijn partij nog zo’n toestel in het
spelersgebied (maar niet op die tafel) heeft, dan
verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.

Dans les championnats fermés (round-robin) où il y a
possibilité d’atteindre des normes, l’organisation
mettra à disposition une table dans un endroit sûr, où
tous les participants pourront laisser, sous leur propre
responsabilité, tous leurs téléphones mobiles ou
autres moyens de communication. S’il est constaté
qu’un joueur a pris un tel appareil pendant sa partie
dans la salle de jeu (mais pas sur cette table), alors il
perd la partie et son adversaire la gagne.

In andere kampioenschappen mag een speler tijdens
zijn partij een mobiele telefoon of ander elektronisch
communicatiemiddel uitgeschakeld op eigen risico in
de speelzaal meebrengen, maar hij mag deze niet op
zich dragen. Mogelijke voorbeelden zijn langs het
bord, in zijn jas (die aan de kapstok of aan zijn stoel
hangt) of in een (hand)tas. Uiteraard mogen deze
toestellen (al dan niet via de jas of (hand)tas) tijdens
de partij niet meegenomen worden buiten de
speelzaal. Indien wordt vastgesteld dat een speler
tijdens zijn partij toch zo’n toestel op zich draagt, dan
verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.

Dans les autres championnats, un joueur peut amener
sous sa propre responsabilité un téléphone mobile ou
un autre moyen de communication éteint dans le local
de jeu, mais il ne peut pas le porter sur lui. Exemples
possibles : à côté de l’échiquier, dans son manteau
(qui pend au portemanteau ou à sa chaise) ou dans
un sac (à main). Evidemment ces appareils
(éventuellement dans un manteau ou un sac (à main))
ne peuvent pas quitter le local du jeu pendant la
partie. S’il est constaté qu’un joueur porte un tel
appareil sur lui pendant sa partie, alors il perd la
partie et son adversaire la gagne.

Indien vastgesteld wordt dat zo’n toestel niet
uitgeschakeld in de speelzaal is, dan krijgt de spelende
eigenaar 10 minuten in mindering. Indien er hierdoor
een tijdsoverschrijding voorkomt, dan verliest hij de
partij en het resultaat van zijn tegenstander wordt
door de arbiter bepaald.

S’il est constaté qu’un tel appareil n’est pas éteint
dans le local du jeu, alors le propriétaire-joueur voit
son temps de réflexion diminué de 10 minutes. Si
ainsi son temps est écoulé, alors il perd la partie et le
résultat de son adversaire est déterminé par l’arbitre.

Indien in alle voorgaande gevallen een default-time is
voorzien en een speler betreedt de speelzaal na het
begin van de partij, dan mag hij zich nog in regel
stellen met betrekking tot de mobiele telefoon of
andere elektronische communicatiemiddel voordat hij
zijn eerste zet doet.
2e wordt geschrapt
V200- T11- O 50

Si dans tous les cas précédents, il est prévu un temps
par défaut et qu’un joueur rentre la salle après le
début de la partie, alors il peut encore se mettre en
ordre concernant le téléphone mobile ou un autre
moyen de communication avant qu’il ait joué son
premier coup.
2e est abrogé
P200-C11-A50.

DIT IS HET WINNEND VOORSTEL (het tweede
beste voorstel, dat van Reti Machelen, wordt door zijn
indiener teruggetrokken voor de tweede stembeurt
omdat Reti Machelen het eens is met “het betere
voorstel” van Eisden). Er komt een warm applaus
van de AV voor Luc Cornet, afgevaardigde van
Eisden.

Il s’agit de la proposition adoptée par
l’assemblée générale. (la deuxième meilleure
proposition –celle de Reti Machelen- a été retirée
avant le deuxième tour de vote parce que Reti
Machelen est d’accord avec la meilleure proposition
d’Eisden). L’AG applaudit chaleureusement Luc
Cornet, délégué d’Eisden.

Wel wordt gevraagd om het voorstel lichtjes aan te
passen:

Cependant, on demande d’adapter légèrement la
proposition :

·

Wat in geval de GSM voor de tweede keer
afgaat?

·

Quid dans le cas du GSM qui sonne pour la
deuxième fois ?

·

Graag algemenere termen gebruiken
(voorbeeld: wat met een schoudertas?)

·

Utiliser des termes plus généraux (par
exemple : quid avec un sac à l’épaule ?)

·

Een andere sanctie dan een mindering van 10
minuten voorzien voor het BK rapidschaak en
het BK snelschaak

·

Prévoir une autre sanction qu’une diminution
de temps de 10 minutes pour les CB rapides
et blitz

3f. Voorstel TSM:

3f. Proposition TSM

2d. Een speler mag tijdens zijn partij onder geen
enkele vorm een schaakapplicatie of ander hulpmiddel
raadplegen. Om elke verdachtmaking te vermijden
mag hij tijdens de partij zelfs nergens over een
dergelijke mogelijkheid beschikken. Bijgevolg zal elke
speler bij de aanvang van de partij elk toestel,
voorzien van een dergelijke schaakapplicatie, ergens
deponeren (bijvoorbeeld naast het schaakbord, of in
zijn regenjas of op een voorziene plaats of in de auto
of...) . Indien hij dit niet doet, verliest hij de partij.

2d. Il est interdit au joueur de consulter une
application d'échecs ou un autre outil dans n'importe
quelle forme lors de sa partie. Pour éviter tout
soupçon, il ne peut même pas disposer d'une telle
fonctionnalité lors de sa partie. Par conséquent, le
joueur déposera au début de la partie chaque appareil
muni d'une telle application (par exemple, à côté de
l'échiquier, ou dans son imperméable ou un endroit
prévu ou dans la voiture ou ...). S'il ne le fait pas, il
perd la partie

Motivatie:
1. Voor sommige mensen is het moeilijk van afstand
te doen van hun GSM/Smartphone omdat het
een grote (emotionele of financiële) waarde heeft, of
gewoon omdat ze het nergens buiten kunnen
wegsteken. Niet iedereen komt immers met de auto
(te voet, fiets, openbaar vervoer, carpooling).
2. Sommige spelers willen (persoonlijke reden) of
moeten (professioneel) bereikbaar blijven en
willen dus hun GSM beschikbaar hebben.
2. Het probleem is de schaakapplicatie en niet het
toestel. Zo heeft bijvoorbeeld een "klassieke
GSM" geen schaakapplicatie en schept dit dus geen
probleem.
3. Net zoals 20 jaar geleden het roken werd afgeschaft
moet deze "GSM-maatregel" met
voorzichtige stappen worden ingevoerd zonder teveel
oppositie te veroorzaken.
4. Wij zijn immers geen professionals en
willen dus ook niet zo behandeld worden.
V20- T109- O 132

P20-C109-A132

3. g. Voorstel Fontaine (514- Bruno Russo)

3g. Proposition Fontaine (514, Bruno Russo)

V48- T153- O 60

2d. Lors des championnats de Belgique expert,
interclubs D1 (N.B. et tout autre compétition "pro"), Il
est interdit de posséder sur soi tout appareil
électronique (smartphone, tablette, Gsm, pc,...)
pendant sa partie. Si il est constaté la possession d'un
tel appareil, un avertissement sera prononcé et
valable pendant toute la durée de la compétition qui a
lieu lors de l'avertissement. En cas de deuxième

De KASK wenst aan te stippen dat dit voorstel een
meerwaarde kan inhouden als de KBSB zich het recht
voorbehoudt bijkomende sancties uit te vaardigen.

avertissement durant cette même compétition, la
partie est déclarée perdue. Si l'appareil est allumé dès
le premier constat, la partie est perdue directement.
Au cas où un tel appareil est allumé 2 fois pendant le
même tournoi, le joueur est suspendu jusqu'à la fin de
celui-ci.
Pour les autres tournois ou divisions, si il est constaté
par l'adversaire (ou l'arbitre si il y en a un) qu'un
appareil émet un bruit ou qu'il est simplement allumé,
la partie est perdue par forfait pour le possesseur de
l'appareil.
A noter qu'un dossier "disciplinaire" reste ouvert et s’il
est constaté trop de fraudes, la FRBE peut prendre des
mesures plus lourdes.
Explication de l'esprit de la règle:
L'idée de considérer par défaut que tout joueur est
potentiellement un tricheur heurte le joueur amateur
que la plupart est et surtout sera en découvrant notre
discipline. cette règle peut donc être néfaste à la
promotion des échecs. Pour le joueur "professionnel",
il en est tout autre et il est plus acceptable de se
contraindre à plus de règles vu les enjeux.
De plus, il faut aussi considérer que des tournois n'ont
pas forcément d'arbitre comme en interclubs hors D1
par exemple. Dès lors, pourquoi mettre des règles
compliquées qu'on ne pourra appliquer correctement?
Enfin, l'idée de la règle pour les "pros" est à assimiler
à celle des autres sports comme le foot (carton jaune,
carton rouge)."
P48-C153-A60
Pour le KASK, cette proposition apporte une plusvalue au cas où la FRBE se réserverait le droit
d’adopter des sanctions additionnelles
3h. Voorstel Reti Machelen
Volgens de nieuwe reglementen van FIDE is het niet
langer toegestaan om GSM, of elektronische
communicatiemiddelen toe te staan in het
spelersgebied. De niet toepassing ervan zou
betekenen dat de Belgische federatie nalaat de FIDE
voor het schaakspel uit te voeren en dus ‘de facto’
geen FIDE geaggregeerde toernooien kan organiseren.
Bijgevolg zijn we verplicht alle inbreuken te
sanctioneren. Echter hierbij ontstaat het gevaar dat de
gehanteerde sancties te sterk zullen afwijken tussen
toernooien onderling en hierdoor onzekerheid bij de
spelers, scheidsrechters en inrichters ontstaat.
Vandaar dat het sanctioneren duidelijk gedefinieerd
moet worden.
De sancties die Reti Machelen voorstellen zijn op te
nemen als een bijkomend artikel in het
wedstrijdreglement van KBSB met als titel: ‘Sancties
bij inbreuken op artikel 11.3.b van de FIDE
reglementen van het schaakspel’
Volgende sancties zijn van toepassing voor alle
toernooien gehomologeerd door KBSB:
Voor toernooien waar de inrichter, of scheidsrechters,
een bewaring voorzien van de toestellen bedoeld
onder artikel 11.3.b wordt een inbreuk op het artikel

3. h. Proposition de Reti Machelen.

altijd gesanctioneerd met het verlies van de partij.
Voor toernooien waar de inrichter, of scheidsrechters,
geen bewaring voorzien van de toestellen bedoeld
onder artikel 11.3.b gelden volgende sancties:
·

·

·

·

de scheidsrechter die vermoedt dat een speler zich
van dergelijk toestel kan bedienen tijdens de partij
kan verzoeken om dit toestel uit te schakelen en
op een zichtbare plaats te leggen (bijvoorbeeld
naast het bord), of om dit op te bergen zodat de
speler afdoende zekerheid verschaft zich niet van
het toestel kan bedienen tijdens het verder verloop
van de partij. De speler zal worden gesanctioneerd
met een waarschuwing. Enkel een tweede inbreuk
tijdens dezelfde partij wordt gesanctioneerd met
het verlies van de partij.
een speler mag bij de aanvang of tijdens de partij,
mits zijn tegenstander en eventuele scheidsrechter
hiervan op de hoogte te brengen, op eigen
initiatief dergelijk toestel uitschakelen en op een
zichtbare plaats leggen, of dit opbergen zodat hij
zekerheid biedt dat hij zich niet van het toestel
tijdens de partij kan bedienen. Een speler kan
hiervoor enkel een waarschuwing ontvangen, en
geen zwaardere sanctie. Enkel een tweede inbreuk
tijdens dezelfde partij wordt gesanctioneerd met
het verlies van de partij.
een speler die betrapt wordt op elke andere
bedieningen van dergelijk toestel, of waarvan het
toestel enig geluid maakt tijdens de partij verliest
deze partij;
enkel bij verdacht handelen van een speler zal een
scheidsrechter, en enkel een scheidsrechter,
vragen aan speler om aan te tonen dat hij geen
drager is van dergelijk toestel. Hierbij kan hij
overgaan tot die maatregelen en sancties zoals
voorzien in artikel 11.3.b.

Een inrichter of scheidsrechter dient aan te geven voor
de aanvang van een het toernooi, of een specifieke
ronde, indien er bewaring voor dergelijke toestellen
voorzien is.
=======
In de tekst “Volgende sancties zijn van toepassing
voor alle toernooien gehomologeerd door KBSB:”
wordt het woord “KBSB” vervangen door “FIDE”.
V123- T80 – O 58
4.

Overige wijzigingen WR

P123-C80-A58
4

Autres Modifications au RT

4a. Voorstel RVB KBSB

4a. Proposition CA FRBE

2g. De default-tijd voorzien in artikel 6.7 van de FIDE
regels voor het schaakspel wordt vastgesteld op 60
minuten na het aangekondigde aanvangsuur voor
alle KBSB competities.

2g. Le temps par défaut prévu dans l'article 6.7 des
règles du jeu d'échecs de la FIDE est fixé à 60
minutes à partir de l'heure annoncée du début pour
toutes les compétitions de la FRBE.

Eenparig goedgekeurd met een kleine wijziging
in de Franse tekst.

La proposition, après une légère modification du
texte français (« … après l'heure annoncée….”), est

approuvée à l’unanimité.
4b. Voorstel Luc Cornet

4b. Proposition Luc Cornet

In navolging van artikel G.2 en G.4 van de FIDESchaakregels kan een speler aan zet met minder dan 2
minuten op zijn klok en spelende in het QPF-systeem,
verzoeken dat vanaf dat moment de partij dient verder
gespeeld te worden volgens het Fischertempo waarbij
een speler bij elke uitgevoerde zet, 5 secondes
bijkrijgt. De klokstand dient minutieus te worden
overgezet op een nieuwe klok en zijn tegenstander
krijgt bovendien 2 minuten bij. Daarna gaat de partij
verder.

En application des articles G2 et G4 des règles du jeu
d’échecs de la FIDE, un joueur au trait avec moins de
deux minutes à sa pendule dans la cadence QPF, peut
demander qu’à partir de ce moment, la partie soit
jouée à la cadence Fischer avec l’ajout de 5 secondes
par coup joué. L’état du temps de réflexion doit être
transposé minutieusement sur une nouvelle pendule
et son adversaire reçoit deux minutes
supplémentaires. Après ça la partie continue.
P78-C149-O34

V78- T149- O 34
De RvB zal in zijn eerstvolgende BV (23 augustus)
over een nieuwe tekst (met hierin G5) beslissen die
dan ook meteen geldig is voor het komende
interclubseizoen, en die op de AV van 4 oktober zal
dienen te worden geratificeerd.

Le CA élaborera un nouveau texte (avec G5) lors de
sa prochaine réunion (23 août), qui est également
d’application dès la nouvelle saison des interclubs et
qui sera soumis à la ratification de l’AG du 4 octobre.

5.

5.

Diverse

Divers

De BAV beslist of deze punten behandeld kunnen
worden ZIE BIJ PUNT 2d (dagorde)

L’AGE décide si ces points peuvent être traités ou non.

5a. Vraag KASK

5.a. Question du KASK.

KCFE & FIDE congres, Hieromtrent verklaarde de
secretaris niets te hebben ontvangen.

KCFE et Congrès FIDE.

Voir PUNT 2d (ordre du jour)

Dit punt wordt in fine van dit verslag besproken.
5b. Vraag Liga West-Vlaanderen

5.b Question de la Ligue de Flandre occidentale.

Bespreking van de wijze waarop de lidgelden worden
geïnd;
De liga West-Vlaanderen had graag op de agenda van
de BAV KBSB van 02/08/2014 ook het voorstel tot
wijziging van de manier waar op de lidgelden geïnd
worden besproken en gestemd.
Waar het steeds geweest is club -> liga -> VSF ->
KBSB zou het volgens het voorstel Ludo Martens nu
zijn KBSB -> VSF, Liga en dan Club wat volgens ons in
West-Vlaanderen veel gevoeliger zou zijn voor fouten
en daaruit voort vloeiend meer misverstanden tussen
bond, federaties, liga’s en clubs.
Laat het duidelijk zijn dat we dat laatste kunnen
missen als kiespijn.
Met vriendelijke groeten, Marc Clevers, Vrz. Liga WestVlaanderen.
ZIE BIJ PUNT 2d.
6.

Bijkomende punten (ZIE BIJ PUNT 2d)

6.

Points additionnels

6a. Statuten, voorstel liga Oost-Vlaanderen, liga
West_Vlaanderen, en KASK Art. 15

6a. Statuts, proposition ligue Oost-Vlaanderen et
KASK Art. 15

De algemene statutaire vergadering wordt
bijeengeroepen in de loop van de eerste vier maanden
van het boekjaar. Een algemene vergadering wordt
eveneens bijeengeroepen telkens de raad van bestuur
dit nodig acht of nog op vraag van minstens één vijfde
van de leden of nog op vraag van minstens twee
toegetreden leden van rechtswege.

L’assemblée générale statutaire est convoquée au
cours des quatre premiers mois de l’exercice social.
L’assemblée générale se réunit également chaque fois
que le conseil d’administration l’estime opportun ou
encore à la demande d’un cinquième au moins des
membres ou encore à la demande d’au moins
deux membres adhérents de droit.

1/20ste van de leden of een toegetreden lid van
rechtswege kan een punt laten toevoegen op de
agenda van de Algemene Vergadering

1/20ième des membres ou un membre de droit
adhérent peut demander l’ajout d’un point à
l’ordre du jour de l’assemblée générale.

6b. Statuten, voorstel VSF, Art 8

6b. Statuts, proposition VSF, Art 8

In akkoord met de Raad van Bestuur van de K.B.S.B.
mag (voorafgaande schrappen) Het lidgeld - voor wat
hun eigen schaakkringen betreft - mag geïnd worden
door een toegetreden lid van rechtswege. In dit geval
is het lid van rechtswege er toe gehouden het lidgeld
over te maken aan de K.B.S.B.

En accord avec le conseil d'administration de la
F.R.B.É., (voorafgaande schrappen) La cotisation peut
être collectée par un membre adhérent de droit pour
ce qui concerne les cercles d’échecs qui lui sont
rattachés. Dans ce cas, le membre de droit est tenu
de transmettre la cotisation à la F.R.B.É.

6c. Wedstrijdreglement – club Oude God

6c. Règlement des tournois – club Oude God.

Graag voeg ik de visie / het voorstel van SK Oude-God
toe i.v.m.
a)
gsm-gebruik: onze visie is kort en krachtig: wij
wensen behoud van de huidige regelgeving, die in
essentie stelt dat gsm’s en smart phones tijdens een
officiële schaakpartij volledig moeten worden
uitgeschakeld op straffe van partijverlies (bij
geluidssignalen).
b)
te laat komen: ook hier wensen we behoud van
de huidige regelgeving, waarbij de klok in gang wordt
gezet op het startuur van de partij, met
verliesverklaring na een bepaald tijdstip als de
tegenstander niet tijdig opdaagt.
Wij kunnen wel akkoord gaan met een uitsplitsing van
de regelgeving, waarbij voor het professionele schaak
(internationale gesloten toernooien, normentoernooien
e.d.) een strengere regeling geldt, maar voor de
gewone clubspeler hoeft dit allemaal niet. Draconische
maatregelen zoals wat nu op tafel ligt, dreigen de
gewone clubschaker zelfs af te schrikken. Wij vragen
ons bijvoorbeeld af hoe men in godsnaam gaat
controleren of iemand al of niet een gsm of smart
phone op zak heeft (fouilleren mag enkel door erkend
veiligheidspersoneel of politie!). Voorts is te laat
komen voor een partij, bv. tijdens de Interclubs, zowel
de realiteit (files, weersomstandigheden, familiale
situatie) als een mensenrecht, àls een nadeel voor de
betrokkene. We zien dan ook totaal niet in waarom dit
strenger bestraft moet worden.
Vriendelijke groeten, Jan T’Sas, Voorzitter
6d. (WORDT PUNT 3i) Wedstrijdreglement – liga West
Vlaanderen
Als het voor eerste afdeling en ander regelement zal
zijn dan voor de andere afdelingen in één en de zelfde
zaal zal dit de zaak voor de arbiters er zeker niet
eenvoudiger op maken.
Het spreekt dan toch voor zich dat alle Belgische
toernooien ingericht door de KBSB zonder onderscheid
allemaal hetzelfde reglement moeten hebben. Het kan
dus niet dat er een GSM afgaat in 4de of 5de afdeling
afgaat en je dit zo maar moet laten passeren terwijl in
eerste alleen al voor het zelfde in een jaszak men de
partij verliest.
Indien er al GSM’s zijn voor de aanvang van de
partijen in de speelzaal lijkt het me heel normaal dat
de speler zijn GSM uitgeschakeld naast zich op het
bord legt. Hij heeft hem zoals het Fide reglement
bepaald niet binnengebracht na aanvang van de partij
want de GSM was er al vooraf!
Hij kan die ook in zijn jas of vest opbergen maar mag

6. d. (DEVIENT LE POINT 3.i.) Règlement des tournois
- proposition de la Ligue de Flandre Occidentale.

die dan om geen enkele reden bij of op zich dragen.
De speler mag dan ook tot het einde van de partij de
naast hem liggende GSM niet meer aanraken noch de
jas of vest waar de GSM in is opgeborgen aantrekken.
Indien de speler tijdens de partij de naast hem
liggende GSM aanraakt, of de jas of vest aantrekt of
de GSM is om de één of andere reden niet
uitgeschakeld dan verliest de speler de partij en wint
zijn tegenstander.
Een speler die te laat komt en waar de partijen reeds
gestart zijn moet zijn GSM in de wagen laten of op een
plaats bewaren die niet tot de speelomgeving behoort
zoals bedoeld in het vernieuwd Fide reglement.
Hoe dan ook moet voor West-Vlaanderen het
reglement dat bij het bellen van de GSM men de partij
verliest voor alle toernooien gespeeld voor elo blijven.
V78- T131 O 52
TEN SLOTTE: punt 5a, KCFE en FIDE congres.
Dit punt zal de vergadering besluiten.

P78-C131-A52
ET POUR CONCLURE : Point 5a, KCFE et Congrès
FIDE.

Dimitri Logie haalt aan dat KCFE zijn vzw nog een
bepaalde som verschuldigd is. Alhoewel dit niet
rechtstreeks tot de bevoegdheid van de KBSB behoort,
verklaart de Raad zich akkoord, te gelegener tijd, hier
met KCFE over te spreken, te bemiddelen. Voorwaarde
is natuurlijk dat Dimitri Logie de bijhorende bewijzen
voorlegt aan de Raad.

Ce point terminera la réunion.

Jan Vanhercke eist waarborgen dat de voorzitter van
de KBSB zoals beslist zal stemmen. Wel kan volgens
Eddy genoemde gestemd worden over de keuze van
de RvB: voor of tegen. Eddy De Gendt en JeanChristophe stellen een stemming voor aan de
voorzitter, deze gaat hier niet op in.

président de la FRBE suive effectivement le choix
décidé.

De (statutaire) AV zal doorgaan op 4 oktober in
Woluwé.

L’AG (statutaire) aura lieu le 4 octobre à Woluwé.

Dimitri Logie allègue que la KCFE dpit encore une
certaine somme d’argent à son ASBL. Bien que ce ne
soit pas de la compétence expresse de la FRBE, le CA
est d’accord d’aborder la question avec la KCFE en
temps opportun et de servir de médiateur. A condition
bien entendu que Dimitri Logie présente les pièces
Een tweede heikel punt is duidelijk de verkiezing van pertinentes au CA.
voorzitter zowel op het vlak FIDE, als op het vlak ECU. Une deuxième pierre d’achoppement est clairement
Hier wordt de discussie op het scherp van de snee l’élection du président, aussi bien à la FIDE qu’à l’ECU.
gevoerd door Dimitri Logie en Jan Vanhercke. Gunter La discussion est poussée jusqu’au bout par Dimitri
Delhaes geeft aan dat de KBSB enerzijds zal kiezen Logie et Jan Vanhercke. Günter Delhaes signale que la
voor G. Kasparov en anderzijds voor Z. Azmaiparshvili. FRBE va voter d’une part pour G. Kasparov et d’autre
Dimitri Logie ie niet eens met de stemming voor G. part pour Z. Azmaiparachvili.
Kasparov. Jan Vanbercke neemt nota van de dubbele
La discussion porte aussi sur le rôle des membres du
keuze en vraagt waarborgen dat hij wordt gevolgd. De
CA de la FRBE (et spécialement sur le rôle du
discussie gaat ook over de rol van de leden van de RvB
président) dans cette double élection.
van de KBSB (met in het bijzonder die van de
voorzitter) in deze dubbele verkiezing Dimitri Logie Dimitri Logie demande un vote pour que la FRBE
vraagt een stemming over het uitbrengen van een exprime un vote neutre pour ce qui concerne la FIDE.
neutrale stemming door de KBSB voor de FIDE. Eddy Eddy De Gendt déclare que ce n’est pas possible
geeft aan dat dit niet kan aangezien de RvB al eerder puisque le CA a déjà clairement fait son choix.
zijn keuze duidelijk heeft gemaakt.
Jan Vanhercke demandes des garanties pour que le

Pour Eddy, l’AG peut voter sur le choix fait par le CA.

Eddy de Gendt et Jean-Christophe Thiry proposent un
vote au président. Celui-ci n’y consent pas.
Entretemps, encore une autre pierre d’achoppement
Inmiddels kwam ook nog een ander heikel punt ter est discutée, à savoir le devis pour l’achat de dix
sprake, namelijk dit van de prijsofferte voor 10 échiquiers électroniques.
elektronisch borden.
Les membres quittent la salle dans une certaine
De leden verlaten in enige verwarring de zaal.
confusion.
Einde vergadering.
Fin de la réunion.

