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Bernard Malfliet, 05-05-2013
complété et traduit par Damien André et Jean-Christophe Thiry
Aanwezig, Présent: Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Jan Rooze, Luc Cornet, Dimitri Logie,
Marc Clevers, Damien André, Kurt Rosskamp, Eddy De Gendt, Jan Vanhercke, Jean-Christophe Thiry.
GP/PM : Raymond Van Melsen, Daniel Halleux, Geert Bailleul.
Afwezig – Absent: niemand - personne
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs
Aanvang 14u00 – Einde 18u15
1.

Inleiding door de voorzitter

Début 14h00 – Fin 18h15
1.

Introduction du président

De voorzitter vraagt dat de besprekingen kort
gehouden worden, en te vermijden ellenlange en
weinig belangrijke discussies te houden

Le président demande que les délibérations restent
courtes et d’éviter des discussions longues et peu
importantes.

Het punt over CIA zal vroeger behandeld worden

Le point relatif à la CAI sera avancé.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 9 Maart 2013 is goedgekeurd.
3.

Voorbereiding BAV

2.

Approbation du rapport du CA

Le rapport du 9 Mars 2013 est approuvé.
3.

Préparation de l’AGE.

1 Juni om 14 uur wordt bevestigd. Het kan doorgaan
in het Auditorium in Woluwe, Raymond zal dit
bevestigen en de details doorgeven

La date du 1er juin à 14h est confirmée. L’assemblée
se passera dans un auditoire à Woluwé. Raymond
s’en chargera et communiquera les détails.

Het is nodig om zo spoedig mogelijk de uitnodiging te
verzenden.

Il est nécessaire d’envoyer l’invitation le plus vite
possible.

De agenda bestaat uit

L’ordre du jour comporte les points suivants :

1. de visie voorgesteld door de RVB

1. Vision proposée par le CA

2. Lidgeld van 11 €.

2. Cotisation 2013-2014 de 11 €

3. de wijziging van de reglementen

3. Modification des règlements

Eventueel kan een voorstel voor een hoger lidgeld
ingediend worden in Oktober voor het seizoen 201415

Une proposition d’augmentation de cotisation peut
être introduite en octobre pour la saison2014-2015.

Günter vraagt of de gemandateerde personen
stemrecht hebben. De RVB is van mening van niet.

Günter demande si les personnes mandatées ont le
droit de vote. Le conseil d’administration estime que
non.

Na een redelijk lange bespreking beslist de RVB om de
visie vooraf te verspreiden. (zie bijlage)

Après une assez longue discussion, le CA décide de
diffuser à l’avance la Vision (voir annexe).

4.

CIA/CIS

4.

CAI

Geert overloopt zijn verslag (zie bijlage)

Geert parcourt son rapport (voir annexe).

De brief van Amay wordt besproken en is beschouwd
als afgehandeld. Er zal een antwoord gestuurd worden
door Geert.

La lettre d’Amay est discutée et est considérée
comme traitée. Geert enverra une réponse.

Op 22 Juni zal er een scheidsrechterdag doorgaan.

Le 22 juin, une journée des arbitres sera organisée.

Jan Rooze vindt dat er een strategie ontwikkeld moet
worden inzake arbitrage. Als voorbeeld geeft hij een
regelmatig georganiseerde bijscholing.

Jan Rooze trouve qu’une stratégie doit être mise sur
pied en ce qui concerne l’arbitrage. Comme exemple,
il donne une formation permanente régulière.

Damien stelt voor om dit te bespreken in de
commissie arbiters. Geert zal hier werk van maken.
Bijvoorbeeld is hij verwonderd dat arbiters in
Duitstalig Belgie onmiddellijk klasse B worden na het
examen in plaats van klasse C zoals elders.

Damien propose d’en discuter au sein de la
commission arbitrage. Geert y compte bien. Il est par
exemple surpris que des arbitres de Belgique
germanophone deviennent immédiatement des
arbitres de classe B après l’examen, au lieu d’être
des arbitres de classe C comme ailleurs.

Volgens het huishoudelijk reglement van de KBSB,
goedgekeurd in 2012, moet er een vertegenwoordiger
van de gemeenschapsfederaties aangeduid worden
voor de CIA (het vroegere CIS). Bij deze worden de
gemeenschapsfederaties gevraagd om deze plaats in

Suivant le Règlement d’ordre intérieur de la FRBE
approuvé en 2012, un représentant de chaque
fédération communautaire doit être désigné pour
siéger à la CAI. Il est donc demandé aux fédérations
communautaires de procéder à cette désignation.

te vullen.
Dimitri stelt de stages in de nationale interclubs in
vraag. Er is hierrond geen duidelijke visie of richtlijn.
Jan Rooze stelt voor zich te inspereren bij de
Nederlandse of Franse bond.

Dimitri repose la question des stages en interclubs
nationaux. Il n’y a ni vision claire ni directive sur le
sujet. Jan Rooze propose de s’inspirer des exemples
des fédérations néerlandaise ou française.

Voor de verschillende punten zal Geert de
voorgestelde commissie activeren bestaande uit Geert
+ Günter + Bernard + Damien + Marc + Luc.

Pour ces différents points, Geert va activer la
commission existante sur l’arbitrage. Elle est
composée de Günter, Geert, Bernard, Damien, Marc
et Luc.

5.

Visie KBSB

5.

Vision FRBE

Jan Rooze stelt de laatste versie van de visie voor.

Jan Rooze présente la dernière version de la vision.

Raymond vraagt waarom we slecht 15 % dames
viseren als doel. Jan Rooze antwoordt dat hij wel
ambitieuzer wil zijn.

Raymond demande pourquoi le but est de n’avoir que
15% de dames. Jan Rooze veut bien être plus
ambitieux.

Jan Vanhercke denkt eraan om internetschaken te
promoten via KBSB.

Jan Vanhercke pense à promouvoir les échecs par
internet via la FRBE.

Jan Rooze is van mening dat de RVB niet genoeg doet
om het ledenaantal te stimuleren, het is dramatisch
dat het ledenaantal daalt sinds de jaren negentig.

Jan Rooze estime que le CA n’agit pas suffisamment
pour stimuler le nombre de membres. Il est
dramatique que le nombre de membres diminue
depuis les années ’90.

Op 18 mei zal Günter de schoolschaakfinale bezoeken
om zoveel mogelijk mensen te spreken over de visie
van de KBSB.

Le 18 mai, Günter va visiter la finale interscolaire
pour parler de la vision de la FRBE au plus grand
nombre de personnes possible.

Jan Vanhercke heeft een ontwerp gemaakt van
notatieformulieren en deze laten aanmaken voor het
BJK.

Jan Vanhercke a réalisé un projet de feuilles de
notation et en a fait réaliser pour les CBJ.

Bernard is de mening toegedaan dat we vooral
initiatieven op terrein moeten ontwikkelen. Hij
herinnert aan de Vlaamse jeugdwerking begin jaren
90 toen het aantal jeugdleden steeg van 550 naar 950
op 4 jaar.

Bernard est d’avis que nous devons surtout
développer des initiatives sur le terrain. Il rappelle les
initiatives flamandes concernant la jeunesse au début
des années ’90, quand le nombre de jeunes joueurs
est monté de 550 à 990 en 4 ans.

Jan Rooze is van oordeel dat onze typisch Belgische
structuur van meerdere federaties niet bevorderlijk is
om de achterstand tegenover onze buurlanden in te
lopen

Jan Rooze est d'avis que la structure belge avec
multiples fédérations n'aide pas pour rattraper le
retard qu'on a par rapport à nos pays voisins.

Raymond stelt vast dat initiatieven in het Brusselse
hun deelnemers voor zich houden uit schrik van ze te
verliezen.

Raymond
constate
qu’à
Bruxelles,
certains
formateurs cachent leurs participants de peur de les
perdre.

Bernard vraagt zich af of een verviervoudiging wel
realistisch is, Jan Rooze en Dimitri zijn overtuigd dat
door het aansluiten van reeds bestaande schakers we
reeds de kaap van 10000 zouden bereiken.

Bernard se demande si un quadruplement du nombre
de membres est bien réaliste. Jan Rooze et Dimitri
sont persuadés qu’en affiliant les joueurs d’échecs
déjà pratiquants, on atteindrait le cap des 10000
affiliés.

Jan Vanhercke meent dat de site van KBSB even
gemakkelijk leest als het Belgisch staatsblad. Hij
denkt dat er iets fundamenteel moet wijzigen opdat
KBSB gelezen zou worden.

Jan Vanhercke trouve que la consultation du site web
de la FRBE est aussi agréable que la lecture du
Moniteur belge. Il pense que quelque chose de
fondamental doit changer pour que le site de la FRBE
soit consulté.

Iedereen gaat akkoord dat er nood is aan meer inhoud
en meer initiatieven

Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il y a besoin
de plus de contenu et d’initiatives.

6.

HR / WR

Herziening
van
het
Wedstrijden
van
Huishoudelijkreglement”: de resultaten van
commissie worden overlopen.

6.

ROI / RT

het
de

Révision du Règlement des tournois et du Règlement
d’ordre intérieur: le conseil parcourt les résultats des
travaux de la commission.

De CIA wordt terug CIS. Er zal voorzien worden dat de
voorzitter
CIS
bijkomende
internationale
scheidsrechters
kan
uitnodigen.
Het
is
niet
noodzakelijk een FIDE licentie te hebben om deel uit
te maken van CIS.

Le nom néerlandais de la CAI redeviendra « CIS ». Il
sera prévu que le président de la CAI puisse inviter
des arbitres internationaux supplémentaires. Il ne
sera également pas requis d'avoir une licence FIDE
pour faire partie de la CAI.

7.

Activiteiten

Günter vraagt wat we moeten doen met de laatste
ronde NIC. De data waren vastgelegd en gepubliceerd

7.

Activités

Günter demande ce qu’il faut faire avec la dernière
ronde des interclubs. Les dates ont été fixées et

en niemand had opmerkingen, en pas nadat er
commotie onstaat blijken ineens vele klubs problemen
te hebben met data. Het is dus inderdaad blijkbaar
moeilijk voor KBSB om gehoord te worden.

publiées et personne n’a fait de remarque. Ce n’est
qu’après un moment de consternation, qu’il est
apparu que beaucoup de clubs avaient des problèmes
avec la date.Il est donc vraiment difficile pour la
FRBE de se faire entendre.

Het financieel voorschot van 1000€ voor het BK in
Antwerpen wordt goedgekeurd.

Le paiement d’une avance de 1000 € pour les CB à
Anvers est approuvé.

Het BK Snelschaak 2013 wordt ook toegewezen aan
deze organisatie. Er zijn geen andere kandidaten voor
dit jaar ontvangen. Artikel 24b wordt aangepast dat
alle spelers uit Belgie vrij mogen deelnemen aan
snelschaak en rapidkampioenschap zonder betaling
van 12,5 €.

Le CB de parties éclair est attribué à Anvers
également. Il n’y a pas eu d’autres candidatures pour
cette année. L’article 24b du Règlement des tournois
sera revu afin que tous les joueurs venant de
Belgique puissent participer au tournoi sans devoir
payer une somme supplémentaire de 12,5 €.

De organisatie heeft plaats voor 150 deelnemers. Als
er meer deelnemers zijn is een extra zaal nodig maar
deze kosten zijn niet gebudgetteerd. Vanaf 125
deelnemers mogen er naturaprijzen gegeven worden.

L’organisation a prévu de la place pour 150
participants. S’il y a plus de joueurs, une salle
supplémentaire sera nécessaire mais ces coûts ne
sont pas budgétisés. A partir de 125 participants, des
prix en nature pourront être distribués.

Anderzijds kan het goed zijn om de regels aan te
passen en de organisator financieel te beschermen bij
groot succes van deelnemers.

Par ailleurs, il serait bon d’adapter le règlement et de
protéger l’organisateur au cas où le nombre de
participants est très important.

In afwijking van de reglementen wordt het speeltempo
Fischer, zoals ook door FIDE gebruikt, goedgekeurd
door de RVB.

Par dérogation au règlement, la cadence Fischer
utilisée par la FIDE est adoptée par le CA.

Velen denken dat het beter is om de dames in het
open te laten spelen, maar het BK dames zal
doorgaan in gesloten groep zoals voorzien, als er
minstens 10 geinteresseerden zijn.
8.

Rapport bestuurders

Beaucoup d’administrateurs trouvent qu’il est
préférable de faire jouer les dames dans l’open mais
comme prévu dans le Règlement, le CB Dames se
fera dans un groupe fermé s’il y a au moins 10
joueuses intéressées.
8.

Rapport des administrateurs

Op 13 en 14 Juli zal de FIDE president aanwezig zijn
op een publiek schaakevenement in Antwerpen.

Les 13 et 14 juillet, le président de la FIDE sera
présent à un évènement échiquéen public à Anvers.

Chris Ghysels zal voorgesteld worden als erelid van de
KBSB

Chris Ghysels sera proposé comme membre
d’honneur de la FRBE.

Inzake de autoloze zondag in Brussel op 22 september
kan er enige flexibiliteit worden aangewend door de
klubs. Luc Cornet zal eveneens onderzoeken of 3
november
zou
kunnen
gebruikt
worden
als
alternatieve datum.

Concernant le dimanche sans voiture à Bruxelles le
22 septembre, il est demandé aux clubs de faire
preuve d’une certaine souplesse. Luc Cornet va
également vérifier si le 3 novembre pourrait être
utilisé comme data alternative.

Sandra Roubin wordt aangeduid als vertegenwoordigster voor de dames.

Sandra Roubin est désignée comme représentante
des joueuses.

Rapidkampioenschap KBSB wordt toegewezen aan
Memorial Tonoli 8 september

Le CB de parties rapides est attribué au Mémorial
Tonoli qui a lieu le 8 septembre 2013.

Günter is kandidaat bestuurder BOIC, iedereen wordt
uitgenodigd om te lobbyen voor de verkiezing.

Günter est candidat administrateur au COIB. Chacun
est invité à soutenir sa candidature.

De subsidie van 1500 € is in principe toegezegd door
BOIC

Le subside de 1500 € a été attribué par le COIB.

New in Chess wenst aan de schakers in België een
proef-abonnement aan te bieden voor de rest van het
jaar aan een voordelige prijs. Ludo zal de verdeling
van deze brieven verzorgen.

New in Chess desire offrir aux joueurs d'échecs
belges un abonnement d'introduction pour le reste de
l'année à un prix réduit. Ludo va s’occuper de l'envoi
de cette promotion.

Bijlagen/Annexes.
VISION.
Voici un projet de vision sur base duquel le conseil d’administration de la FRBE veut entamer un
dialogue avec les clubs, les fédérations communautaires et les ligues, dans l’espoir de pouvoir
présenter une version définitive pour approbation à l’Assemblée Générale de la FRBE du 1er juin
2013.
MISSIONS ET OBJECTIFS
1. Quadrupler le nombre d’affiliés, jusqu’à 20000, en 5 ans (2018)
La FRBE encourage les clubs et les fédérations communautaires à agir pour augmenter leur nombre de
membres. En premier lieu, cela peut se passer par le développement d’activités scolaires, par des happenings
échiquéens et par des actions de rue qui vont donner plus de visibilité aux échecs auprès du grand public et
dans certaines régions, par la création de nouveaux clubs.
Le nombre de membres en Belgique s’élève maintenant à moins de 5000 et présente une tendance à la baisse
depuis au moins 20 ans, comme le montre le graphique ci-dessous :

En même temps, le tableau ci-dessous montre que nous avons pris un grand retard en comparaison aux pays
voisins.

Nombre de
joueurs
licenciés

Joueurs licenciés par
100 000 habitants.

Nombre de
clubs affiliés.

Nombre de clubs
par 100 000
habitants

BELGIQUE

4594

41

140

1,3

VSF

2895

45

100

1,6

FEFB

1295

30

40

0,9

SVDB

404

531

4

5,2

FRANCE

60469

92

888

1,4

PAYS-BAS

20421

126

560

3,5

ALLEMAGNE

92000

112

2516

3,1

La direction de la FRBE n’est pas satisfaite de cette situation et a conscience qu’elle peut projeter une image
négative du sport échiquéen en Belgique et de son attractivité auprès de possibles partenaires et sponsors.
C’est pourquoi elle considère le quadruplement du nombre d’affiliés non pas comme une douce illusion mais
comme un objectif essentiel pour lequel elle doit prendre ses responsabilités.
Pourtant, il y a après estimation au moins 10 000 joueurs d’échecs actifs en Belgique.
En font partie :
1. des membres de clubs affiliés qui préfèrent ne pas affilier tous leurs membres à la FRBE ;
2. les membres de plusieurs clubs actifs qui ne sont pas membres de la FRBE, dont la KSFAH (Koninklijke
Schaakfederatie van Antwerpens Handel) et ses clubs affiliés ;

3. les élèves de plusieurs centres ADEPS en Belgique francophone et les élèves de nombreuses écoles qui
ont des activités échiquéennes en Belgique
Il est dans l’intérêt de l’image et de la force d’attraction du sport échiquéen en Belgique pour des sponsors ou
des institutions importantes (comme la Loterie Nationale, le C.O.I.B. et l’ADEPS), que le nombre de membres
de la FRBE réponde à la réalité échiquéenne dans notre pays et qu’elle présente un tendance claire et
dynamique à la hausse. Dès lors, la direction de la FRBE veut intensifier ses efforts pour affilier ces joueurs déjà
actifs.
La FRBE propose dès lors de créer plusieurs catégories de membres pour rendre attractive l’affiliation à la FRBE
et aux fédérations communautaires. Surtout pour les jeunes et, a fortiori, pour les jeunes de moins de 12 ans,
les cotisations aux fédérations ne peuvent pas être un frein. Les avantages d’une affiliation à la FRBE doivent
être plus clairement annoncés. Ils peuvent être modulés selon les différentes catégories de membres.
2. Forte croissance du nombre de joueuses en Belgique.
Le but est qu’elles représentent au moins 15% des affiliés en 2018 au lieu des 6% actuels.
A cette fin, la FRBE désire continuer à envoyer une équipe féminine aux Olympiades et aux Championnats
d’Europe, organiser un championnat de Belgique annuel pour les Dames et consacrer suffisamment de place
aux échecs féminins sur son site web. Il y a également lieu de prévoir une fonction spécifique pour les échecs
féminins au sein du conseil d’administration de la FRBE.
En même temps, la FRBE veut promouvoir la pratique des échecs par les seniors (+50 et +65) en organisant en
Belgique des tournois qui leur sont réservés et en envoyant des équipes aux championnats d’Europe et du
monde. En 2013, 31% des affiliés de la FRBE ont 50 ans ou plus.
La FRBE veut mener des actions et développer des normes pour améliorer les conditions de jeu et l’accessibilité
aux clubs des personnes handicapées.
3. La FRBE considère que les échecs à l’école et les échecs sur internet sont les principaux
leviers d’une croissance dynamique du nombre d’affiliés.
3.1. Les échecs à l’école.
Les échecs à l’école contribuent grandement à l’accroissement du nombre de jeunes joueurs. De nombreuses
initiatives en Belgique et à l’étranger l’illustrent. Ainsi, la plus grande compétition échiquéenne en Belgique est
le championnat interscolaire flamand avec une limitation à 400 participants. Dans d’autres pays comme en
Europe de l’Est, en Turquie et en Corse, la formation d’une très large base a aussi provoqué un afflux de
joueurs de club. En outre, cela a été la source d’une plus grande prise de conscience au sein de la société
concernant les échecs, dans laquelle le rôle dynamique de la jeunesse se trouve à l’avant-plan.
Nos ambitions pour les échecs à l’école doivent être réalistes. Par les échecs à l’école, nous offrons aux enfants
la possibilité de stimuler leurs aptitudes intellectuelles et créatives au moyen d’un jeu agréable. L’objectif
principal est donc d’encourager un jeu actif à un niveau très élémentaire et de mettre sur pied des compétitions
interscolaires. En outre, il est essentiel de mettre sur pied des initiatives qui rendront les formateurs capables
d’enseigner les éléments de base du jeu. Les échecs à l’école ne concernent pas le développement de joueurs
très talentueux mais s’adressent à chaque enfant, indépendamment de ses capacités cognitives. Que cela
conduise à l’identification d’un joueur plus doué et à son passage vers un club est bien entendu un effet
bienvenu mais secondaire.
Là où c’est nécessaire, nous devons mettre du matériel pédagogique à disposition sous la forme d’exercices,
d’échiquiers de démonstration et d’échiquiers pour le jeu. Les moyens pour le réaliser doivent encore être mis
en œuvre et être concrétisés, là où c’est possible, via des sponsors ou avec le soutien de la FIDE (qui veut
cofinancer une telle initiative).
Bien entendu, un point central est la coordination avec les différents responsables des échecs à l’école des
fédérations communautaires. Nous sommes d’avis que c’est à ce niveau que la réalisation de ce programme est
la plus réaliste (plus optimal). Néanmoins, un rôle de catalyseur de la FRBE peut et va accroître la
connaissance et l’efficacité des diverses initiatives locales.
La FRBE veut aussi donner plus de visibilité et de reconnaissance aux initiatives concernant les échecs à l’école.
Par exemple, nous proposons de créer une affiliation particulière pour les joueurs d’échecs dans les écoles,
d’intégrer les activités scolaires, de les reconnaître d’une manière visible et d’en proposer une approche
structurelle.
Pour conclure, dans notre programme d’échecs à l’école, nous devons également développer la communication
en direction des pédagogues et des logopèdes. Ce groupe-cible est souvent convaincu d’un point de vue
académique -et davantage que les enseignants- des bienfaits cognitifs et didactiques du jeu d’échecs. Nous
devons également impliquer davantage les parents, qui sont souvent les plus fervents supporters des échecs,
pour l’influence qu’ils peuvent exercer sur les directions d’école au niveau local.

3.2

Les échecs sur internet.

L’internet modifie profondément la manière par laquelle nous sommes actifs socialement et sur le plan sociétal.
En particulier, l’internet influence la manière dont nous organisons notre temps libre.
La question n’est pas tellement de savoir s’il y aura plus ou moins de joueurs d’échecs mais de savoir de quelle
façon les échecs vont se développer dans le futur.
Beaucoup de gens ne prennent pas le chemin d’un club d’échecs et cela pour diverses raisons : un agenda
professionnel trop chargé (pour les adultes), un manque de mobilité (pour les enfants), l’absence d’un club
d’échecs au niveau adapté dans les environs immédiats, pour n’en citer que quelques-unes.
Les échecs sur internet fournissent une réponse à beaucoup de ces problèmes. Ils abaissent le seuil pour être
actif sur le plan échiquéen. Et pourtant, les échecs par internet ne remplacent pas le jeu classique. Ils sont donc
plus complémentaires que concurrents. Les échecs par internet ne sont pas un substitut aux échecs ordinaires,
pas plus que les parties éclair (blitz) n’ont signifié la fin des parties longues. L’essentiel est qu’on joue aux
échecs, que des gens investissent dans leurs connaissances échiquéennes et aient la chance de se mesurer à
d’autres. Finalement, beaucoup de joueurs par internet voudront tôt ou tard se rencontrer dans une vraie
compétition. C’est aussi le levier d’une initiative locale pour les échecs sur internet bien conçue.
Nous devons également concevoir les échecs sur internet au sens large. Des parties individuelles courtes, la
participation à des compétitions internet, le suivi de leçons d’échecs virtuelles,…Les échecs par internet peuvent
également servir à augmenter substantiellement notre nombre de membres et à renforcer nos membres en
tant qu’une communauté échiquéenne en Belgique.
Pour ces motifs, la FRBE veut développer la plate-forme suivante sur internet:
-La création d’un classement internet pour les parties éclair (blitz) et pour les parties rapides.
-Le développement de compétitions virtuelles sur internet.
-L’implémentation de cette technologie avec les méthodes les plus efficaces de lutte contre la tricherie.
-Le développement de la plate-forme internet qui permettra à un club ou à un entraineur de réaliser en ligne un
accompagnement ou une formation efficace.
-L’implication de nos meilleurs joueurs par l’organisation de simultanées virtuelles.
-L’ouverture de l’offre par internet comme une introduction vers les échecs en Belgique, en organisant une
affiliation gratuite.
-L’utilisation
de
la
plate-forme
internet
comme
liaison
vers
les
tournois
de
club
réels.
-L’organisation d’une structure de licence adaptée qui est attrayante pour le joueur qui s’affilie pour la première
fois par internet, avec l’obligation de devenir membre d’un club après deux ans.
L’organisation de cette initiative doit doit avoir lieu d’une façon budgétairement responsable, sans coût
additionnel pour le joueur qui ne désire pas y prendre part.Cela implique bien entendu une contribution pour les
membres qui désirent faire usage de ce service supplémentaire.
D’autre part, la FRBE promeut cette plate-forme comme un instrument utile pour tous les clubs et désire
fortement en encourager m’utilisation.
4. Communication et relations publiques.
La FRBE veut apporter plus d’attention à la visibilité des échecs dans les medias et à l’image qui en est donnée.
Pour ce faire, priorité est donnée à une amélioration du site web de la FRBE pour en faire une porte d’entrée
pour les échecs en Belgique. L'effort sera fait sur trois axes :
1. une mise en page plus attractive
2. une meilleure adaptation de la structure du site et des menus aux différents publics visés
3. une mise à jour régulière proposant des informations intéressantes pour les joueurs
Outre le site web, la FRBE veut utiliser les réseaux sociaux pour une information plus vivante et plus
interactive.
La visibilité des échecs ne peut se faire qu'en réussissant à améliorer sa présence dans les media. La FRBE y
veillera en diffusant régulièrement des communiqués de presse sur ses activités, celles de ses membres et des
organes dont elle fait partie (FIDE, ECU). Des actions ponctuelles d'éducation des journalistes au monde des
échecs pourront aussi être organisées.
La crédibilité de la FRBE ne peut se développer que si elle réussit à améliorer l'image de ses propres
compétitions. Dans une optique de communication, l'organisation de chaque compétition de la FRBE sera
pensée afin de valoriser l'image des échecs comme vecteur de développement de l'être humain.
La communication vers les membres et les sportifs licenciés est également un axe très important. Outre
l'amélioration du site web, la FRBE publiera régulièrement une newsletter à destination des dirigeants de
cercles, reprenant les informations utiles pour l'organisation des clubs.

5. Renforcement de la Belgique comme pays échiquéen sur la scène internationale.
Le but est d’appartenir au top-30 des pays en 2018 en comparaison avec la 47 e place actuelle (selon les critères
de la FIDE qui se base sur le top 10 des joueurs de chaque pays au classement Elo)
Pour les Dames, l’objectif est de faire partie du top 35 (à la place de la 54 è place actuelle).
En même temps, la FRBE veut, en collaboration avec les fédérations communautaires, accroître les possibilités
de formation (en direct et en ligne) du groupe des joueurs de club (1600-1800 Elo).
6. Augmentation et renforcement des tournois internationaux en Belgique et organisation
régulière en Belgique de championnats FIDE ou ECU.
Le but est d’organiser un CE ou un CM (pour les jeunes, les seniors ou par équipes) au plus tard en 2016. Et
d’avoir au moins 10 tournois internationaux avec un rayonnement certain pour 2018. Un point complémentaire
important est l’amélioration de la qualité de notre arbitrage afin de satisfaire aux conditions requises. Dans la
mesure du possible, la FRBE soutiendra financièrement les organisateurs de ces tournois internationaux.
7. Partenariats.
Le but est de rendre le sport échiquéen en Belgique attractif pour des entreprises moyennes et grandes qui
veulent s’associer au sport échiquéen et qui sont prêtes à s’engager pour plusieurs années. Pour rendre ceci
possible, en collaboration avec les fédérations culturelles, la FRBE veut remplir les conditions suivantes :
1. transparence et clarté dans la communication;
2. crédibilité indiscutable de nos structures et de nos dirigeants ;
3. clarté de la vision et de la stratégie;
4. relations harmonieuses;
5. unité de but et collaboration harmonieuse entre nos différentes fédérations et avec nos partenaires.
La FRBE s’efforcera de cette manière d’obtenir des moyens supplémentaires en soutien de la réalisation de ses
objectifs ou de les mettre à disposition des organisateurs. Dans ce cas, la priorité ira à la jeunesse,aux échecs à
l’école et au soutien des tournois internationaux.
Il est à noter que des contacts encourageants ont été établis avec la Loterie Nationale, qui pourraient
déboucher dans un premier soutien financier limité.
8. Efficacité.
L’énumération des ambitions et des objectifs pose de nouvelles exigences aux structures actuelles (FRBE, VSF,
FEFB, SVDB) et à leurs administrateurs ainsi qu’aux ligues et aux clubs.Il est important de mener entre les
différentes structures un dialogue constructif et ouvert qui vise à atteindre les structures et les moyens les plus
efficaces. Dans l’intérêt d’un avenir échiquéen dynamique pour la Belgique, la complexité actuelle de nos
structures (et aussi l’émiettement des moyens) doit pouvoir être mis en question.
En même temps, la FRBE veut continuer à travailler à l’automatisation nécessaire pourl’administration des
membres, le traitement de l’Elo et en soutien aux organisateurs.
La FRBE espère également dans le courant des prochaines années d’avoir les moyens d’engager un
collaborateur mi-temps ou plein temps qui aura les compétences voulues pour contribuer à atteindre les
objectifs fixés, surtout au plan de la communication. Il est intéressant de savoir que la Belgique est un des
seuls pays d’Europe sans bureau permanent.
9. Rapport périodique.
La FRBE veut, sur une base annuelle, faire un rapport des mesures prises pour réaliser cette vision et des
progrès accomplis.

VISIE
Dit is een voorstel van visie, op basis waarvan het Bestuur van de KBSB met clubs, de
gemeenschapsfederaties en liga´s een dialoog wil voeren, in de hoop een finale versie voor
goedkeuring te kunnen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de KBSB op 1 juni 2013.
OPDRACHT en DOELSTELLINGEN
1. Verviervoudiging van het aantal leden tot 20,000 in 5 jaar (2018)
Hierbij moedigt de KBSB de clubs en gemeenschapsfederaties aan, dynamische acties te ondernemen
om hun ledenaantal te doen groeien. Dit kan in de eerste plaats gebeuren door de ontwikkeling van
schoolschaakactiviteiten, schaakhappenings en straatacties die schaken meer zichtbaarheid geven bij
het grote publiek, en in bepaalde streken door de oprichting van nieuwe clubs.
Het aantal leden in België bedraagt nu minder dan 5000, en vertoont al ten minste 20 jaar een
neerwaartse tendens, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Tegelijk geeft de tabel hieronder aan dat wij in vergelijking met onze buurlanden een grote achterstand
hebben opgelopen.

Aantal
aangesloten
spelers

Aantal spelers per
100,000 inwoners

Aangesloten
clubs

Aantal clubs per
100,000 inwoners

BELGIË

4594

41

140

1,3

VSF

2895

45

100

1,6

FEFB

1295

30

40

0,9

SVDB

404

531

4

5,2

FRANKRIJK

60469

92

888

1,4

NEDERLAND

20421

126

560

3,5

DUITSLAND

92000

112

2516

3,1

Het Bestuur van de KBSB is niet tevreden over deze situatie, en beseft dat dit een negatieve weerslag
kan hebben op het aanzien van onze schaaksport in België, en van haar aantrekkelijkheid voor
mogelijke sponsors en partners.Daarom beschouwt zij de verviervoudiging van het lidmaatschap niet
als een vrome wens, maar als een essentiele doelstelling waarvoor zij haar verantwoordelijkheid
opneemt.
Toch zijn er naar schatting ten minste 10,000 actieve schakers in België. Daartoe behoren (1) leden van
aangesloten clubs die verkiezen, een gedeelte van hun leden niet aan te sluiten bij de KBSB, (2)
meerdere actieve clubs die niet aangesloten zijn bij de KBSB – waaronder ook de KSFAH (Koninklijke
Schaakfederatie van Antwerpens Handel) en haar aangesloten clubs, , (3) meerdere “Centres ADEPS”
in Franstalig België en de vele scholen in België die reeds een schaakactiviteit voeren.
Het is in het belang van het imago en het draagvlak van onze schaaksport in België, en van haar
aantrekkelijkheid voor sponsors of belangrijke instellingen (zoals de Nationale Loterij het BOIC of
BLOSO), dat het ledenaantal van de KBSB beantwoordt aan de schaakrealiteit in ons land, en bovendien
ook een duidelijke en dynamische groeitendens vertoont, en daarom wil het Bestuur van de KBSB in de
eerste plaats inspanningen leveren om deze reeds actieve schakers aan te sluiten. Zij stelt daarbij voor,
verschillende
lidmaatschapscategorieen
te
creeren,
om
aansluiting
bij
de
KBSB
en

gemeenschapsfederaties aantrekkelijk te maken.Vooral voor jongeren, en a fortiori voor jongeren onder
12 jaar oud, mogen de bijdragen aan de verschillende federaties geen drempel zijn. Ook willen wij de
voordelen van aansluiting bij de KBSB duidelijker communiceren, en kunnen ze worden gemoduleerd
naargelang de lidmaatschapscategorie.
2. Sterke toename van het aantal vrouwelijke speelsters in België. Doel: ten minste 15% der leden
in 2018, dit in vergelijking met 6% in 2013.
Hiervoor wenst de KBSB de uitzending van een damesteam naar Olympiade en EK voort te zetten, een
jaarlijks BK voor dames te organiseren, en op haar website aan damesschaak voldoende aandacht te
besteden.Ook is er, binnen het Bestuur van de KBSB, een aparte functie voor het damesschaak
voorzien.
Tegelijk wil de KBSB het seniorenschaak (50+ en 65+) in België bevorderen door de inrichting van
aparte toernooien en BK’s, en uitzending naar EK’s en WK’s.Te weten dat in 2013, 31% der leden van
de KBSB 50-plussers zijn.
De KBSB wil verder een gerichte acties voeren en normen ontwikkelen, ter verbetering van speel
condities voor gehandicapten, en hun toegangsmogelijkheden in elke club.
3. De KBSB ziet SCHOOLSCHAAK en SCHAKEN PER INTERNET als de belangrijkste hefbomen voor
dynamische groei van het ledenaantal.
3.1 SCHOOLSCHAAK
Schaken op school levert een belangrijke bijdrage tot toename van het aantal actieve schakers bij de
jeugd. Talrijke initiatieven in binnenland en in buitenland illustreren dit. Zo is de grootste
schaakcompetitie in België het Vlaams schoolschaakkampioenschap met een organisatorische
beperking van meer dan 400 deelnemers. In andere landen zoals in Oost-Europa, Turkije en Corsica
heeft het vormen van een zeer brede basis ook voor een doorstroming gezorgd naar de clubschakers.
Daarnaast heeft het ook maatschappelijk een groter bewustzijn gerealiseerd rond het schaken waarbij
de dynamische rol van de jeugd op de voorgrond treedt.
Onze ambities met schoolschaak moeten realistisch zijn. Door schaken op school bieden we kinderen
via een aangenaam spel de mogelijkheden om de intellectuele en creatieve vaardigheden te stimuleren.
Het eerste objectief is dus het actief spelen, op een zeer elementair niveau aan te moedigen, en om
interscholen competities uit te werken. Daarnaast is het essentieel om initiatieven uit te werken die
lesgevers in staat stellen om deze basis spelelementen te onderrichten. Schaken op school gaat niet
over toptalenten ontwikkelen, maar richt zich naar elk kind, onafhankelijk van zijn of haar
verstandelijke capaciteiten. Dat dit ook leidt tot een snelle identificatie van de betere schaker en
doorstroming naar de club is uiteraard een aangenaam, maar secondair, effect.
Daar waar nodig moeten we didactisch materiaal ter beschikking stellen onder de vorm van oefeningen,
demonstratieborden en speelborden. De middelen om dit te realiseren moeten geactiveerd worden en
daar waar mogelijk via sponsors of steun van FIDE (die dergelijk initiatief wil mee financieren)
geconcretiseerd worden.
Centraal staat uiteraard de coördinatie met de diverse schoolschaak verantwoordelijken in de
gemeenschapsfederaties. We gaan er van uit dat de realisatie van het programma op dat niveau het
meest haalbare (optimale/realistische/werkbare ???) is. Desalniettemin, een corroderende rol van
KBSB, kan en zal de bekendheid en efficiëntie van de diverse lokale initiatieven verhogen.
KBSB wil de schoolschaakinitiatieven ook meer zichtbaarheid en erkenning geven. Zo stellen we voor
een afzonderlijk lidmaatschapsvorm te creëren voor de schoolschakers, en om scholen die actief
deelnemen aan schoolschaakcompetites, of schaken integreren in de schoolactiviteiten, op zichtbare
wijze te erkennen en structureel te benaderen.
Tenslotte moeten in ons schoolschaak programma ook de communicatie richting pedagogen en
logopedisten uitbouwen. Deze doelgroep is vaak vanuit een academisch oogpunt, en meer dan de
onderwijzers zelf, overtuigd van de cognitieve en didactische voordelen van het schaken. Ook ouders,
die vaak de meest fervente supporters zijn voor het schaken moeten we beter betrekking voor de
invloed die ze kunnen uitoefenen naar de lokale schooldirecties.
3.2 SCHAKEN PER INTERNET
Internet verandert grondig de manier waarop we sociaal en maatschappelijk actief zijn. In het bijzonder
beïnvloed het de manier waarop we onze vrije tijd organiseren. De vraag is niet zozeer of er meer of
minder schakers zullen zijn, maar op welke wijze het schaken in de toekomst zich verder gaat
ontwikkelen.
Veel mensen vinden hun weg niet naar een schaakclub. Hier zijn diverse redenen voor: een te drukke
professionele agenda (volwassenen), gebrek aan mobiliteit (bij kinderen), het ontbreken van een

schaakclub van aangepast niveau in de directe omgeving om er maar een paar te noemen.
Internet schaken biedt aan antwoord aan veel van deze problemen. Het verlaagt de drempel om actief
met schaken bezig te zijn. Toch vervangt internet schaken niet het klassieke spel. Het is dus eerder
complementair dan concurrerend. Internet schaken is geen substituut voor gewoon schaken, evenmin
als blitzpartijen het einde hebben betekend voor lange schaakpartijen. De essentie is dat er geschaakt
wordt, dat mensen investeren in hun schaakkennis en de kans hebben om zich met anderen te meten.
Uiteindelijk zullen vele internetschakers zich ook vroeg of laten willen ontmoeten in een echte
competitie. Dat is ook de hefboom van een goed ontwikkeld lokaal internet schaakinitiatief.
Internet schaken moet we ook in de ruime zin interpreteren. Korte individuele partijen, deelname aan
internet competities, het volgen van virtuele schaaklessen, enz.… Daarom kan het ook dienen om ons
ledenaantal substantieel uit breiden, en onze leden als een schaakgemeenschap in België te versterken.
Hierbij wil KBSB volgende internet platform opzetten:
- Het inrichten van een internet rating voor blitz en Rapid partijen
⁃ Het opzetten van virtuele competities over het internet
⁃ Het realiseren van deze technologie met de sterkst mogelijke anti-cheating technologie
⁃ Het inrichten van het internet platform waar een club of trainer via internet efficiënte begeleiding en
vorming kan realiseren.
⁃ Het betrekken van onze topschakers door het inrichten van virtuele simultane toernooien
⁃ Het openstellen van het internet aanbod als introductie naar het schaken in België via het
organiseren van gratis lidmaatschap
⁃ Het gebruik van de internet schaakplatform als koppeling naar echte clubs en toernooien
⁃ Het organiseren van een aangepaste lidmaatschapsstructuur die aantrekkelijk is voor de schaker die
voor het eerst via het internet aansluit met de verplichting om na twee jaar aan te sluiten bij een club.
Het organiseren van dit initiatief moet gebeuren op een budgettair verantwoorde wijze, zonder
additionele kost voor de schaker die hier niet aan wenst deel te nemen. Dit impliceert uiteraard een
bijdrage voor die leden die wel van deze extra dienst wensen gebruik te maken.
Anderzijds is het zo dat KBSB dit platform vooropstelt als nuttig instrument voor alle clubs en het
gebruik ervan sterk wil aanmoedigen.
4. COMMUNICATIE en PUBLIC RELATIONS
De KBSB wil meer aandacht besteden aan de zichtbaarheid van het schaken in de media, enaan het
imago dat daardoor gevormd wordt. Daarom krijgt verbetering van de website van de KBSB hoge
prioriteit, met de bedoeling er een “portal” of toegangspoort van te maken voor alles wat te maken
heeft met schaken in België.De krachtlijnen van deze aanpak zijn de volgende:
1.

een meer aantrekkelijke lay out

2.
structuren van website en keuzemenu die beter aangepast zijn aan de verschillende
doelgroepen
3.

zeer regelmatige publicatie van nieuwsitems en andere berichten ten behoeve van de spelers

Bovendien wil de KBSB sociale netwerken gebruiken met het oog op een levendigere en meer
interactieve uitwisseling van informatie.
Grotere zichtbaarheid van het schaken vereist sterkere aanwezigheid ervan in de media. De KBSB wil
daarop toezien door regelmatig persberichten uit te sturen over zijn activiteiten, of over die van zijn
leden, en van de organisaties waarvan hij zelf lid is (FIDE, ECU). Zeer gerichte voorlichtingssessies voor
schaakjournalisten zullen ook worden ingericht.
De geloofwaardigheid van de KBSB hangt ook af van de mate waarin hij het imago van zijn eigen
competities kan verbeteren. Daarom wil de KBSB in zijn communicatie over deze tornooien erop toezien
dat ook de menselijke en educatieve waarden van het schaken tot hun recht komen.
Verder is effectieve communicatie naar clubs en spelers uiteraard van groot belang. Naast de
verbetering van de website zal de KBSB geregeld een newsletter uitgeven die gericht is aan het bestuur
der clubs, met informatie die hen kan helpen bij hun eigen organisatorische taken. Afhankelijk van de
beschikbare middelen, kunnen ook andere thema’s per newsletter aan bod komen.
5. Versterking van België als schaakland op internationaal vlak
Behoren tot de 30 sterkste landen in FIDE bij de heren in 2018, vergeleken met een 47e positie
vandaag (op basis van top 10 ELO). Objectief top 35 bij de dames (nu: 54 e plaats).
Tegelijk wil de KBSB, in samenwerking met de culturele federaties, ook aan de basis werken, en daartoe
de uitbreiding van opleidingsmogelijkheden (live en digitaal) faciliteren voor de grote groep clubspelers
van ELO 1600 tot 1800.

6. Toename en versterking van internationale toernooien in België, en geregelde organisatie van
FIDE of ECU kampioenschappen in België
Doelstelling: De organisatie van een EK of WK (voor jeugd, senioren of teams) in België in de volgende
3 of 4 jaar; ten minste 10 internationale toernooien met goede uitstraling tegen 2018; en belangrijk
punt daarbij is de noodzaak van versterking van de kwaliteit van onze arbitrage om daaraan te voldoen.
In de mate van het mogelijke (tendeleafhankelijk van partnerships die zij kan opzetten) zal de KBSB
streven naar financiele ondersteuning van de inrichters van deze internationale toernooien.
7. Partnership
Doelstelling: de schaaksport in België aantrekkelijk maken voor middelgrote tot grote bedrijven die zich
willen associeren met de schaaksport, en bereid zijn zich te engageren voor meerdere jaren. Om dit
mogelijk te maken stelt de KBSB, in samenwerking met de culturele federaties, zich de volgende taken:
transparantie en duidelijkheid in onze communicatie; onbetwiste geloofwaardigheid van al onze
structuren en bestuursleden; een duidelijke visie en strategie; harmonische relaties en een goede geest
van samenwerking tussen onze verschillende federaties en partners.
De KBSB zal ernaar streven, op deze manier bijkomende middelen te verkrijgen voor de realisatie van
haar doelstellingen, of om die ter beschikking te stellen van organisatoren en initiatiefnemers. Daarbij
zal de voorkeur uitgaan naar middelen ter bevordering van jeugdschaak en schoolschaak, en de
ondersteuning van onzeinternationale toernooien.
Te weten dat reeds bemoedigende conctaten gelegd zijn met de Nationale Loterij, die mogelijk kan
uitmonden in een eerste, bescheiden financiele ondersteuning.
8. Doelmatigheid en doeltreffendheid
De opgesomde ambities en doelstellingen stellen nieuwe eisen aan de huidige structuren (KBSB, VSF,
FEFB, SVDB) en hun bestuursleden, alsmede aan liga’s en clubs.
Belangrijk daarbij: een actieve en open dialoog tussen bovengenoemde structuren, die zich bezint over
de meest geschikte structuren en middelen om dit te bereiken. In het belang van een dynamische
schaaktoekomst in België mag ook de huidige complexiteit van onze structuren (en versnippering der
middelen) in vraag worden gesteld. De Raad van Bestuur van de KBSB staat daarom open voor een
constructieve dialoog op dat vlak met de gemeenschapsfederaties.
Tegelijk wil de KBSB verderwerken aan doorgedreven automatisatie van de ledenadministratie en ELOverwerking, wat tegelijk een belangrijke ondersteuning van onze organisatoren kan betekenen.
Ook hoopt de KBSB in de loop van de volgende jaren over de middelen te kunnen beschikken voor een
halftijdse of voltijdse medewerker met de nodige bekwaamheid om bij te dragen tot het behalen van de
geplande doelstellingen – en dit vooral op het vlak van communicatie en automatisering. Te weten dat
België in Europa een der zeldzame schaaklanden is zonder een permanent kantoor.
9.
De KBSB engageert zich om op jaarlijkse basis, op de algemene ledenvergadering,
verantwoording afleggen van de getroffen maatregelen om deze visie te realiseren, en van de
gemaakte vooruitgang.

Reglementsvoorstellen
Propositions des règlements
Nederlands

Français

Huishoudelijk Reglement Artikel 8 b
(toevoeging achter de reeds bestaande tekst)
Indien daartoe de noodzaak zich opdringt kan de
voorzitter of de ondervoorzitter of nog de secretarisgeneraal - elk afzonderlijk, na samenspraak met de
ter zake verantwoordelijke bestuurder en/of de
bestuurder die aan de basis ligt van de vraag een
vergadering bijeen roepen via elektronische weg.
Indien deze personen belet zijn, kan de oudste
bestuurder optreden.
Dergelijke vergadering is rechtsgeldig en kan besluiten
met inachtneming van de verdere bepalingen van dit
reglement en van de statuten, inzonderheid artikel 32.
Het gezegde onder punt c), derde alinea, hierna, is
niet van toepassing, zo is een behandeling van een
zaak die over personen gaat, dan ook uitgesloten.
Het verslag van een vergadering via elektronische
weg, met de uitslag van de stemming, zal worden
weergegeven in het verslag van de daaropvolgende
gewone vergadering.
HR art. 9
9. COMMISSIE VAN INTERNATIONALE ARBITERS
SCHEIDSRECHTERS.
De Commissie van Internationale Arbiters (C.I.A.)
Scheidsrechters (C.I.S) is samengesteld uit de
internationale en F.I.D.É. arbiters lid van één van de
drie Gemeenschapsfederaties en opgenomen op de
lijst BEL van de F.I.D.É en van een vertegenwoordiger
van elke Gemeenschapsfederatie. De voorzitter van de
CIS kan op deze voorschriften een uitzondering
toestaan en deze motiveren op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur.
Zijn Haar voorzitter wordt aangeduid door de Raad
van Bestuur.
De taken van de Commissie bestaan er in:
- advies uit te brengen op de aanvragen om nationaal
arbiter Klasse A te worden;
- advies uit te brengen op de aanvragen om F.I.D.É.
arbiter of internationaal arbiter te worden.
Bedoelde adviezen worden aan de Raad van Bestuur
bezorgd.
De vergaderingen van de C.I.A. CIS worden belegd
door zijn haar voorzitter.
De voorzitter van de Commissie van Internationale
Arbiters CIS duidt de wedstrijdleiders aan voor de
nationale
interclubkampioenschappen
en
roept
regelmatig de Commissie bijeen. Hij woont de
vergaderingen van de raad van bestuur met
raadgevende stem bij.
Wedstrijdreglementen art. 3.a. en 3.b.
a. Zolang een club niet voldaan heeft aan al zijn
financiële verplichtingen tegenover zijn federatie(s)
en/of liga’s en tegenover de KBSB kan die club en zijn
bestuursleden (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester, toernooileider) aan geen enkele
nationale competitie deelnemen. Artikel 4 van het H.R.
is van toepassing.
b. Elk lid van een club moet in regel zijn met zijn
federale en ligabijdrage op het ogenblik van
inschrijving voor elke officiële competitie. Artikel 4 van
het H.R. is van toepassing.

Règlement d’ordre intérieur Article 8 b
(ajout après le texte déjà existant)
Quand le besoin se présente, le président, ou le viceprésident, ou encore le secrétaire général, chacun
séparément, après consultation avec l'administrateur
responsable et / ou l'administrateur qui est à la base
de la demande, peut convoquer une réunion par voie
électronique. S'ils sont empêchés, l'administrateur le
plus âgé peut agir à leur place.
Une telle réunion est valable et peut décider,
conformément aux autres dispositions du présent
règlement et des statuts, notamment l'article 32.
Ce qui est dit au point c), troisième alinéa cidessous, ne s'applique pas. Le traitement d'un cas de
personne est donc exclu.
Le rapport de la réunion par voie électronique, avec
les résultats du vote, sera mentionné dans le rapport
de la réunion ordinaire suivante.
ROI art. 9
9.
DE
LA
COMMISSION
DES
ARBITRES
INTERNATIONAUX.
La commission des arbitres internationaux (C.A.I.)
est composée par les arbitres internationaux et
arbitres F.I.D.É. affiliés à l'une des trois fédérations
communautaires et repris sur la liste BEL de la FIDE,
et d'un délégué de chacune de ces des fédérations
communautaires. Le président de la C.A.I. peut
accorder une dérogation à cette règle et la motiver à
la plus proche réunion du conseil d’administration.
Son
président
est
désigné
par
le
conseil
d'administration.
Les tâches de la commission sont :
− de donner un avis sur les demandes pour devenir
arbitre national de catégorie A ;
− de donner un avis sur les demandes pour devenir
arbitre F.I.D.É. ou arbitre international.
Les avis susmentionnés sont transmis au conseil
d'administration.
Les réunions de la C.A.I. sont convoquées par son
président.
Le président de la commission des arbitres
internationaux CAI désigne les arbitres des interclubs
nationaux et réunit régulièrement la commission. Il
assiste aux réunions du conseil d'administration avec
voix consultative.
Règlement des tournois de la FRBE art. 3.a. et
3.b.
a. Tant qu'un cercle n'a pas rempli toutes ses
obligations financières envers sa (ses) fédération(s),
et/ou envers (sa) ses Ligue(s) ainsi qu’envers la
F.R.B.É., ce cercle et les membres de son comité
(président, vice-président, secrétaire, trésorier,
directeur des tournois) sont suspendus pour toute
compétition nationale. L’article 4 du R.O.I. est
d’application.
b. 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.
L’article 4 du R.O.I. est d’application.

WR art. 3.i.
i. Een speler die meedoet deelneemt aan een
competitie of toernooi dat meetelt voor nationale elo
dient aangesloten te zijn bij een Belgische of
buitenlandse club. Zendt een organisatie toch
resultaten door van een niet-aangesloten speler voor
nationale eloverwerking, dan wordt die speler ter
persoonlijke titel ingeschreven op kosten van de
organiserende club of instantie. In geval van
ploegencompetitie is het lidgeld verschuldigd door de
club die de speler opstelt in de competitie.
WR art. 7.a.
a. Elk lid van een club kan tussen 1 juni en 31
augustus juli vrij van hoofdclub veranderen.
WR art. 9 b-d-e
b. De aanstelling tot wedstrijdleider van klasse C en B
behoort tot de bevoegdheid van de leden van de KBSB
(culturele Gemeenschapsfederaties).
d. De FIDE- en internationale wedstrijdleiders worden
benoemd door de FIDE. De kandidaturen om FIDE- of
internationale wedstrijdleider te worden dienen te
worden gericht aan de voorzitter van de CIS, met
afschrift voor de secretaris-generaal. De voorzitter van
de CIS zal er ontvangst van geven. De commissie van
internationale scheidsrechters gaat na of de dossiers
van
de
kandidaten
aan
de
FIDE-vereisten
beantwoorden en maakt
deze
dossiers
voor
bevestiging over aan de beheerraad de raad van
bestuur die ze voor verdere doorverzending overmaakt
aan de Internationale Verantwoordelijke. Opdat zijn
kandidatuur als FIDE-arbiter in aanmerking wordt
genomen, dient de kandidaat nationaal arbiter A te
zijn.
e. Wanneer de beheerraad raad van bestuur een
voordracht van de commissie van internationale
scheidsrechters niet wenst te bekrachtigen, wordt het
dossier voor nieuw onderzoek terug aan de commissie
overgemaakt, met motivatie van de afwijzing.
WR art. 11.b.
11.b. Behoudens andersluidende bepaling Men neemt
men de volgorde op de FIDE-ratinglijst die gangbaar is
drie maanden voorafgaand aan de begindag van het
evenement de competitie.
WR art. 15
Elke
klacht
tegen
een
beslissing
van
de
Verantwoordelijke Nationale Toernooien, de nationale
jeugdleider en de beheerraad raad van bestuur van de
KBSB zal beslecht worden door de Commissie voor
Geschillen,
overeenkomstig
de
statuten,
het
huishoudelijk reglement en dit reglement.
Elke klacht moet schriftelijk, overeenkomstig de
procedure beschreven in artikel 10 van het
Huishoudelijk Reglement, binnen de veertien dagen na
betekening van de betwiste beslissing aan de
betrokken partijen bij de nationale voorzitter
ingediend worden.
Voor elke klacht tegen een beslissing van de
beheerraad, van de Verantwoordelijke Nationale
Toernooien of van de nationale jeugdleider moet een
waarborg gestort worden op rekening van de KBSB.
De waarborg zal terugbetaald worden wanneer de
klacht tenminste gedeeltelijk gegrond bevonden
wordt. Het bedrag van de waarborg wordt jaarlijks
bepaald door de beheerraad.
WR art. 22
Het tempo voor alle partijen bedraagt 40 zetten in 2u
gevolgd door 1u QPF. Alle partijen worden gespeeld

RT art. 3.i.
i. Un joueur qui participe à une compétition ou un
tournoi qui compte pour le classement elo national,
doit être licencié à un cercle belge ou étranger. Si
une organisation envoie malgré tout des résultats
d’un joueur non-affilié pour le traitement d’elo
national, ce joueur sera affilié à titre personnel aux
frais du cercle organisateur ou de l’instance
organisatrice. Dans le cas de compétitions par
équipes, la cotisation est due par le club qui a aligné
le joueur dans la compétition.
RT art. 7.a.
a. Tout membre d’un cercle peut changer librement
de cercle principal entre le 1er juin et le 31 août
juillet.
RT art. 9 b-d-e
b. La désignation des arbitres de catégorie C et B est
de la compétence des membres de la F.R.B.É.
(fédérations culturelles communautaires).
d. Les arbitres F.I.D.É. et internationaux sont
nommés par la F.I.D.É. Les candidatures pour
devenir arbitre FIDE ou arbitre international doivent
être envoyées au président de la CAI, avec copie au
secrétaire général. Le président de la CAI en
accusera réception. La commission des arbitres
internationaux vérifie si les dossiers des candidats
répondent aux exigences de la F.I.D.É. et transmet
ces
dossiers
pour
confirmation
au
conseil
d’administration qui les confie au Responsable
international pour traitement ultérieur. Pour que sa
candidature comme arbitre FIDE soit prise en compte
par la CAI, le candidat doit être arbitre national A.
e. Au cas où le conseil d’administration ne désire pas
confirmer la proposition de la commission des
arbitres internationaux, il retransmet le dossier à la
commission pour réexamen, avec motivation du
refus.
RT art. 11.b.
11.b. Sauf indication contraire, On on prend le
classement ELO FIDE disponible trois mois avant le
début de la compétition.
RT art. 15
Toute plainte contre une décision du Responsable des
tournois nationaux, du Responsable national de la
jeunesse et du conseil d’administration de la FRBÉ
sera tranchée par le la Commission des Litiges
conformément aux statuts, au règlement d’ordre
intérieur et au présent règlement.
Toute plainte doit être introduite par écrit selon la
procédure décrite à l'article 10 du Règlement d'Ordre
Intérieur auprès du président national dans les
quatorze jours de la notification de la décision
contestée aux parties intéressées.
Une garantie est à verser sur le compte de la F.R.B.É.
pour toute réclamation contre une décision du conseil
d’administration, du Responsable des tournois
nationaux ou du Responsable jeunesse. Elle sera
remboursée si la plainte s'avère au moins
partiellement fondée. Le montant de cette caution
est fixé annuellement par le conseil d’administration.
RT art. 22
Toutes les parties se jouent à la cadence Fischer de
40 coups en 2 heures 1h30, suivis par une heure QPF

volgens het Fischer-tempo van 40 zetten in 1u30
gevolgd door 30 minuten voor het einde van de partij
met een increment van 30 seconden vanaf zet één.
Noot die niet dient opgenomen te worden in het
reglement: indien dit artikel door de BAV van
01/06/2013 wordt goedgekeurd, dan zal dit tempo al
gebruikt worden op het BK 2013 te Antwerpen.
WR art. 24
Mogen er aan deelnemen : allen.
a. Alle spelers aangesloten bij een van de drie
culturele federaties.
b. Andere spelers, woonachtig in België mits een
bijkomend inschrijvingsrecht van 12,50 € ten bate van
de KBSB.
c. Spelers woonachtig in het buitenland, officieel
uitgenodigd door hetzij de beheerraad van de KBSB
hetzij door de beheerraad van één van de drie
culturele federaties.
WR art. 32.h.
Vanaf seizoen 2013-2014 mag een Een club mag niet
meer dan één ploeg hebben in eerste afdeling. Indien
een club op dat moment meer dan één ploeg zou
hebben, dan zakken alle ploegen behalve de eerste
ploeg naar tweede afdeling. Indien een ploeg van een
club kampioen wordt in tweede afdeling en deze club
heeft reeds een ploeg in eerste afdeling, dan mag
deze ploeg niet promoveren. Haar plaats zal
ingenomen worden door de beste eindigende ploeg uit
dezelfde reeks die hiervoor in aanmerking komt.
WR art. 33 a-e
a. De spelers moeten verplicht opgesteld worden
volgens de volgorde op de op voorhand ingediende
spelerslijst (zie art. 31.b) (of eventuele aanvullingen
(zie art. 31.g)).
b. Binnen een ploeg waar hij effectieve speler is (zoals
bepaald in art. 29.h) kan een speler maximaal twee
plaatsen hoger of lager opgesteld worden dan zijn
theoretische plaats volgens artikel 33.a.
c. Wanneer ploegen uitkomen in verschillende
afdelingen, mogen de effectieve spelers titularissen
van ploeg I in geen andere ploeg spelen; de
effectieven titularissen van ploeg II mogen slechts in
ploegen I en II spelen, en zo verder. Wanneer meer
ploegen van een zelfde club in een zelfde afdeling
spelen, mogen de titularissen van één ploeg niet
spelen in een andere ploeg uit dezelfde afdeling.
b. d. Wanneer meerdere ploegen van een zelfde club
in een zelfde reeks spelen, mogen de reserven
gedurende de ganse competitie maar voor één van die
ploegen uitkomen. Elke inbreuk op deze regel
betekent voor de onregelmatig opgestelde speler
verlies van de partij door forfait.
c. e.1. Bij een fout in de rangorde van opstelling van
de spelers, verliest de te hoog of te laag opgestelde
speler de partij met forfait.
d. e.2. Bij opstelling van een niet-gerechtigde speler
verliest de speler die partij door forfait. Bij herhaling
tijdens eenzelfde competitie verliest de betrokken
ploeg de wedstrijd met forfait en de bij artikel 35c.
voorziene sancties zijn van toepassing. Als nietgerechtigde speler wordt beschouwd hetzij een speler
die niet voorkomt op de door de Verantwoordelijke
Nationale Toernooien goedgekeurde spelerslijst, hetzij
een speler die niet meer aangesloten is op het
ogenblik van zijn opstelling, hetzij een door de KBSB
geschorste speler.
e.3. Geen speler mag opgesteld worden in twee
ontmoetingen die aanvankelijk op dezelfde datum

30 minutes pour la fin de la partie avec un incrément
de 30 secondes dès le premier coup.
Note qui ne doit pas être repris dans le règlement : si
cet article sera approuvé par l’AGE de 01/06/2013,
alors cette cadence sera utilisée au CB 2013 à
Anvers.
RT art. 24
Peuvent y participer : tous.
a. Les joueurs affiliés à l'une des trois fédérations
culturelles.
b. Les autres joueurs résidant en Belgique,
moyennant un droit d'inscription supplémentaire de
12,5 € qui sera versé à la F.R.B.É.
c. Les joueurs résidant à l'étranger invités
officiellement soit par le conseil d’administration de la
F.R.B.É., soit par le conseil d'administration de l'une
des trois fédérations culturelles.
RT art. 32.h.
Dès la saison 2013-2014 un Un cercle ne peut avoir
qu’une seule équipe en division 1. Si à ce moment un
cercle a plusieurs équipes en division 1, toutes ses
équipes sauf la première descendront en division 2.
Si une équipe d’un cercle est championne dans une
série de division 2 et que ce cercle a déjà une équipe
en division 1, cette équipe ne peut pas monter. Sa
place sera prise par l’équipe classée meilleure de la
même série qui entre en considération.
RT art. 33 a-e
a. Les joueurs doivent obligatoirement être alignés
selon l'ordre de la liste de force déposée en son
temps (voir art. 31.b) (ou les ajouts éventuels (voir
art. 31.g).
b. Au sein de l'équipe où il est joueur effectif (comme
défini dans l'article 29.h), un joueur peut être aligné
au maximum deux tableaux plus haut ou plus bas
que sa place théorique suivant l'article 33.a.
c. En cas d'équipes alignées dans des divisions
différentes, les titulaires de l'équipe I ne peuvent
jouer dans une autre équipe, les titulaires de l'équipe
II ne peuvent jouer qu'en équipe I et II, etc. Si
plusieurs équipes d'un même cercle jouent dans la
même division, les titulaires d'une équipe ne peuvent
jouer pour une autre équipe alignée dans cette
division.
b. d. Si plusieurs équipes d'un même cercle jouent
dans la même série, les joueurs réserves de ces
équipes ne peuvent jouer que pour une seule de ces
équipes au cours de toute la compétition. Tout non
respect de cette règle entraîne pour le joueur aligné
irrégulièrement la perte de la partie par forfait.
c. e.1. En cas d'erreur dans l'ordre d'alignement des
joueurs, le joueur aligné trop haut ou trop bas perd
sa partie par forfait.
d. e.2. En cas d'alignement d'un joueur non qualifié,
ce joueur perd la partie par forfait. En cas de récidive
au cours de la même saison, l'équipe concernée perd
le match par forfait. Elle tombe sous le coup des
sanctions prévues à l'article 35.c. Par joueur non
qualifié, il faut entendre un joueur ne figurant pas
sur la liste de force approuvée par le Responsable
des tournois nationaux, soit un joueur qui n'est plus
affilié au moment de son alignement, soit un joueur
suspendu par la F.R.B.É.
e.3. Aucun joueur ne peut être aligné dans deux
rencontres qui avaient été prévues à la même date.

voorzien waren.
WR art. 33.f.
f. Wanneer meerdere ploegen van eenzelfde club
deelnemen, mag bij elke ontmoeting de gemiddelde
ELO van een ploeg in een hogere afdeling niet lager
zijn dan de gemiddelde ELO van de ploeg(en) van
dezelfde club in een lagere afdeling(en). Deze regel
geldt niet tussen de 4de en de 5de afdeling. De
berekening van het ELO-gemiddelde van de ploegen
van een club gebeurt op basis van de aangepaste
ELO’s van elk van de spelers, zoals vermeld op de
spelerslijst die voor de aanvang van de competitie
door de club werd ingediend. Een nieuw ELOklassement heeft met andere woorden geen invloed op
de berekening van het gemiddelde.
Bij het vergelijken van twee ploegen is het gemiddelde
waarvan sprake het rekenkundig gemiddelde voor elke
ploeg over de x spelers ingeschreven op het
wedstrijdblad en het laagst geklasseerd op de
sterktelijst, waar x het kleinste aantal borden van de
ploegen is welke men vergelijkt. Zo zal, bijvoorbeeld,
wanneer men een ploeg van eerste afdeling (acht
borden) en een ploeg van vierde afdeling (vier borden)
vergelijkt, het rekenkundig gemiddelde dit zijn van de
vier spelers, die het laagst voorkomen op de
sterktelijst, ingeschreven op het wedstrijdblad.
Een eerste overtreding wordt bestraft voor de
betrokken ronde met een forfait voor alle borden van
de ploegen van dezelfde club die een hogere ELOgemiddelde hebben dan één van hun ploegen uit een
hogere afdeling. Zulk een forfait is echter niet
onderhevig aan de voorziene sancties in artikel 35.
Een volgende overtreding in hetzelfde seizoen voor
ploegen die wederom een hoger ELO-gemiddelde
hebben dan ploeg(en) uit hogere afdelingen heeft wel
de automatische uitsluiting voor dat seizoen tot
gevolg.
WR art. 33.f., tweede stemming
Het weglaten van de paarse tekst in vorig punt.
WR art. 35.a.
a. Onder forfait verstaat men elke, om welke reden
ook,
niet
gespeelde
partij
of
gespeeld
in
onregelmatige omstandigheden (artikel 33. b. d., c.
e.1., en d. e.2. en e.3) behalve bij officieel uitstel door
de Verantwoordelijke Nationale Toernooien of bij
verschuiving
wegens
niet
te
voorziene
omstandigheden, aanvaard door de Verantwoordelijke
Nationale Toernooien (zie artikel 35. c, 4de alinea).
WR art. 39
1. De zending van een ploeg en/of van meerdere
spelers als vertegenwoordiging van de KBSB naar een
internationale competitie hangt af van de volgende
voorwaarden.
1. a. Van de selectiecriteria gespecificeerd voor elke
competitie in artikels 40 tot 42bis.
7. b. Van de specifieke reglementen van de FIDE, van
de ECU of van de organisaties organisatoren.
8. c. Van de reglementen en het budget van de KBSB
of externe financieringen.
9. d. De KBSB behoudt zich het recht voor om niet
deel te nemen aan een competitie indien bijvoorbeeld
blijkt dat:
1. de plaats van de competitie zich bevindt in
oorlogsgebied (ook burgeroorlog),
2. de beschikbare vervoersmogelijkheden niet
beantwoorden aan gepaste veiligheidsnormen,
3. de organisatie duidelijk geen speel- en

RT art. 33.f.
f. Lorsque plusieurs équipes d’un même club
participent aux interclubs nationaux, à chaque ronde,
la moyenne Elo d’une équipe dans une division
supérieure ne peut être plus basse que la moyenne
Elo de la ou des équipe(s) du même club dans une
division inférieure. Cette règle ne s’applique pas
entre les divisions 4 et 5. La moyenne Elo d’une
équipe d’un club est établie en fonction des Elos
adaptés de chacun de ses joueurs, figurant sur la
liste de force déposée par le club avant le début de la
compétition. En d’autres termes, un nouveau
classement n’a pas d’influence sur le calcul de la
moyenne.
Lorsque l'on compare deux équipes, la moyenne dont
il est fait mention est la moyenne calculée pour
chaque équipe sur les x joueurs inscrits sur la feuille
de match classés le plus bas sur la liste de force, où
x est le plus petit nombre de tableaux des équipes
que l'on compare. Ainsi, par exemple, si on compare
une équipe de division 1 (8 tableaux) et une équipe
de division 4 (4 tableaux), le calcul de la moyenne se
fera sur les 4 joueurs inscrits sur la feuille de match
qui sont le plus bas sur la liste de force.
Une première infraction à cette règle est sanctionnée
par la perte par forfait pour la ronde concernée de
toutes les parties des équipes du même club, qui ont
une moyenne Elo plus élevée qu’une équipe de ce
club dans une division supérieure. Ce forfait ne
tombe pas sous le coup des sanctions visées par
l’article 35. Une nouvelle infraction dans la même
saison entraîne l’exclusion automatique de la
compétition en cours de la ou des équipes ayant à
nouveau une moyenne Elo trop élevée.
RT art. 33.f., second vote
L’omission du texte en mauve dans le point
précédent.
RT art. 35.a.
a. Par forfait, il faut entendre toute partie non jouée
quel qu'en soit le motif, ou jouée dans des conditions
irrégulières (art. 33.b. d., c. e.1., et d. e.2. et e.3.)
sauf en cas de remise officielle par le Responsable
des tournois nationaux ou en cas de report pour
cause de circonstances imprévisibles, admises par le
Responsable des tournois nationaux (voir le 4ème
alinéa de l'article 35.c).
RT art. 39
1. L’envoi d’une équipe et/ou d’un ou plusieurs
joueurs représentant la FRBÉ à une compétition
internationale dépend des conditions suivantes :
1. a. Des critères de sélection détaillés aux articles
40 à 42bis pour chaque compétition.
8. b. Des règlements spécifiques de la FIDE, de l’ECU
et des organisateurs.
9. c. Des règlements de la FRBÉ, de son budget ou
de financements extérieurs.
10. d. La FRBÉ se réserve le droit de ne pas
participer à une compétition lorsqu’il apparaît
notamment que :
1. l’endroit de la compétition est situé dans une zone
de guerre ou de guerre civile,
2. les moyens de transport disponibles ne répondent
pas à des normes convenables de sécurité,
3. l’organisateur ne garantit manifestement pas des
conditions de jeu et de séjour conformes aux

verblijfsvoorwaarden waarborgt zoals beschreven in de
reglementen van de FIDE en/of de ECU,
4. er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn.
10. 2. De beslissing om deel te nemen aan een
competitie komt toe aan de beheerraad raad van
bestuur van de KBSB na voordracht van de
Verantwoordelijke van de Internationale Toernooien.
Deze laatste bewerkstelligt de beslissing van de Raad.
2. 3. De selectie en/of opstelling van de spelers die op
de Belgische lijst van de FIDE-ratinglijst staan,
gebeurt volgens art. 11 b. en 11 c.; men neemt de
beschikbare lijst zoals vermeld in punt 13.
4. Een persoon met de Belgische nationaliteit moet
voorkomen op de lijst FIDE ELO BEL.
6. 5. Een persoon met een andere dan de Belgische
nationaliteit kan niet geselecteerd worden als lid
speler van de delegatie van de KBSB (d.w.z.: speler,
kapitein, begeleider), tenzij deze op de FIDE ELO-lijst
als Belg staat én gedomicilieerd is in België vanaf
tenminste 1 januari van het jaar voorafgaand aan dat
waarin de competitie plaats vindt.
3. 6. Daarenboven moeten van een speler, om
verkiesbaar te zijn, ten minste 4 20 partijen gespeeld
in België verwerkt zijn voor het FIDE ELO-klassement
in de laatste 12 24 maanden voorafgaand aan de
beschikbaarheid het verschijnen van de FIDEratinglijst vermeld in punt 2 3. Bovendien moet een
speler minstens eenmaal deel genomen hebben aan
het Belgisch kampioenschap (Jeugd, Experts, Dames
of Open) tijdens de drie jaar die voorafgaan aan het
selectiejaar.
4. 7. Voor de open competities is een minimum FIDE
ELO van 2250 vereist om geselecteerd te worden (zie
art. 11.b).
5. 8. Voor de dames competities uitsluitend
voorbehouden aan de dames is een minimum FIDE
ELO van 1800 (zie art. 11.b en 11.c) vereist om
geselecteerd te worden.
9. Telkens wanneer beroep gedaan wordt op de
kampioen of de kampioene van België, gaat het om de
titelvoerend kampioen of kampioene; punt 13 is van
toepassing. Als het gaat om een tweejaarlijks
evenement
(bijvoorbeeld
het
Europees
ploegenkampioenschap en de Olympiades), hebben de
kampioenen van België van de twee voorafgaande
jaren voorrang in de selectie.
10. Om kapitein of begeleider te zijn van de delegatie
is op het vlak van nationaliteit en voorkomen op de
lijst FIDE ELO BEL geen enkele voorwaarde vereist.
11.
De Verantwoordelijke van de Internationale
Toernooien legt in functie van voorgaande criteria en
de beslissingen van de beheerraad raad van bestuur
van de KBSB de voorziene modaliteiten vast voor de
verplaatsing, het verblijf, de organisatie van de
delegatie van de KBSB en de terugbetaling van de
kosten van de leden van deze delegatie. De
Verantwoordelijke van de Internationale Toernooien
communiceert de modaliteiten schriftelijk of per e-mail
met ontvangstbevestiging aan elk lid van de delegatie
van de KBSB (spelers, eventuele kapitein, eventuele
begeleider). Deze leden zijn verplicht de modaliteiten
schriftelijk of via e-mail met ontvangstbevestiging te
aanvaarden.
De
Verantwoordelijke
van
de
Internationale Toernooien kan een speler die deze
modaliteiten weigert te aanvaarden, niet selecteren,
tenzij hij met deze persoon een andere regeling kan
treffen die de KBSB in niets benadeelt.
12. De Sportcommisie Commissie voor Geschillen kan
in het bezit gesteld worden van een beroep tegen de

règlements de la FIDE et/ou de l’ECU,
4. il n’y a pas assez de moyens financiers
disponibles.
11. 2. La décision de participer à une compétition
revient au conseil d’administration de la FRBÉ, sur
proposition
du
Responsable
international.
Le
Responsable international met en œuvre la décision
du conseil.
2. 3. La sélection et/ou l’alignement des joueurs
figurant sur la liste belge du classement FIDE se font
selon les articles 11b et 11c, en prenant la liste
disponible au moment de la date limite des
candidatures indiquée au point 13.
4. Une personne avec la nationalité belge doit être
reprise sur la liste ELO FIDE belge.
7. 5. Une personne de nationalité étrangère ne peut
être sélectionnée comme membre joueur de la
délégation de la FRBÉ (à savoir : joueur, capitaine ou
accompagnateur) que si, en plus d’être inscrite sur la
liste belge du classement ELO de la FIDE, elle est
domiciliée en Belgique au moins depuis le 1er janvier
de l’année précédant celle où la compétition a lieu.
3. 6. En plus, pour être sélectionnable, un joueur
doit avoir au moins 4 20 parties jouées en Belgique
comptabilisées pour le classement ELO FIDE dans les
12 24 derniers mois précédant la parution du
classement FIDE cité au point 2. 3. De plus, un
joueur doit avoir participé au moins une fois au
championnat de Belgique (Jeunes, Experts, Dames
ou Open) dans les trois ans précédant l'année de la
sélection.
4. 7. Pour les compétitions open, l’ELO FIDE
minimum requis pour être sélectionné est de 2250
points (voir art. 11.b).
5. 8. Pour les compétitions exclusivement réservées
aux dames, l’ELO FIDE minimum requis pour être
sélectionné est de 1800 points (voir art.11.b et 11.c).
6. 9. Lorsqu’il est fait appel au champion ou à la
championne de Belgique, il s’agit du champion ou de
la championne en titre trois mois avant le début de la
compétition au moment de la date limite des
candidatures prévue au point 13. Dans le cas d'une
compétition bisannuelle (par exemple le championnat
d'Europe par équipes et les Olympiades),les
champions de Belgique des deux années précédentes
ont priorité dans la sélection.
10.
Aucune
condition
de
nationalité
ou
d'appartenance à la liste FIDE belge n'est nécessaire
pour être capitaine ou accompagnateur de la
délégation.
12. 11. Le Responsable international fixe, en fonction
des critères précédents et des décisions du conseil
d’administration de la FRBÉ, les modalités prévues
pour le déplacement, le séjour, l’organisation de la
délégation de la FRBÉ et le remboursement des frais
des membres de la délégation. Le responsable
international communique les modalités par écrit ou
par e-mail avec accusé de réception à chaque
membre de la délégation de la FRBÉ (joueurs,
capitaine éventuel, accompagnateur éventuel). Ces
membres sont tenus d’accepter ces modalités par
écrit ou par e-mail avec accusé de réception. Le
Responsable international ne peut pas sélectionner
une personne qui refuse de les accepter, à moins
qu’il trouve avec cette personne un autre
arrangement qui ne désavantage en rien la FRBÉ.
13. 12. Le Comité sportif La Commission des Litiges
peut être saisi saisie d’un recours contre les décisions
du
Responsable
international
et
du
conseil

beslissingen van de Internationale Verantwoordelijke
en van de beheerraad raad van bestuur, in dezelfde
mate en op dezelfde manier als deze in bezit gesteld
kan worden van een beroep tegen beslissingen van de
Verantwoordelijke van de Nationale Toernooien en de
beheerraad raad van bestuur aangaande toernooien
georganiseerd in België door de KBSB.
13. De Raad van Bestuur bepaalt de einddatum en de
procedure van inschrijving van de kandidaturen van de
spelers, kapiteins of de eventuele begeleiders.
WR art. 41.c.
De volgorde van opstelling van de spelers is in
principe vastgelegd volgens de ELO-rangschikking
bepaald in artikel 39. De ploegkapitein kan afwijken
van deze volgorde van opstelling voor één speler na
alle spelers van de ploeg hierover geraadpleegd te
hebben. Deze speler kan slechts één plaats stijgen of
dalen.
WR art. 66
Er wordt in 1 groep gereisd. Bij het vastleggen van de
reismodaliteiten wordt in de mate van het mogelijke
rekening gehouden met de wensen van de
jeugdspelers.

d’administration, dans la même mesure et de la
même manière qu’il peut être saisi d’un recours
contre les décisions du Responsable des tournois
nationaux et du conseil d’administration pour les
tournois organisés par la FRBÉ en Belgique.
13. Le conseil d'administration détermine la date
limite et la procédure de soumission des candidatures
des joueurs, capitaines ou des accompagnateurs
éventuels.
RT art. 41.c.
L'ordre d'alignement des joueurs est en principe fixé
suivant le classement ELO établi par l’article 39. Le
capitaine de l’équipe peut déroger à cet ordre
d’alignement pour un seul joueur, après avoir
consulté tous les joueurs de l’équipe. Ce joueur ne
peut monter ou descendre que d’une place.
RT art. 66
On voyage en un groupe. En fixant les détails du
voyage, le directeur de la jeunesse tient compte
autant que possible des souhaits des joueurs.

ACTIVITEITEN VERSLAG voor RVB van 27/4/2013
FIDE Afgevaardigde en Verantwoordelijke Internationale Uitzendingen
1. De aankondiging voor de selectie van het Belgische heren- en damesteam voor het Europees
Landenkampioenschap van 8-19 november in Warschau werd op de website van de KBSB gepubliceerd
op 20 maart. De kandidaturen worden ingewacht tot uiterlijk 25 april, en de selecties zullen bekend
gemaakt worden op 25 mei.
2. De aanvraag voor de IM titel voor Stef Soors werd verstuurd op 10 april, en zal naar alle waarschijnlijk
op de eerstvolgende Presidential Board van FIDE (4-7 mei in Bakoe, Azerbaidjan) worden goedgekeurd.
3. VISIE Werkgroep: een nieuwe bijeenkomst van deze werkgroep vond plaats op 25 maart
4. Routine taken: zoals steeds is mijn tussenkomst vereist voor administratieve taken in relatie tot FIDE
of ECU, bijvoorbeeld homolgatie van tornooien; invoering van de resulaten van gehomologeerde
toernooien, aanpassingen in het ledenbestand, administratieve tussenkomst voor normen behaald door
Belgische spelers of door spelers in Belgie; overgang van spelers tussen federaties; etc.
5. Betrokkenheid bij het Antwerps Schaak Collectief
Hierbij wordt vooral mijn aandacht gevraagd voor mogelijk hoog bezoek van FIDE tijdens een
happening op de Grote Markt in Antwerpen, op 13 juli. Op de RVB van 27/4 zullen Dimitri Logie en
ikzelf dit uitvoerig toelichten.
14 april 2013
Jan Rooze

Activiteitenrapport VNT RvB KBSB 27/04/2013
1) NIC 2012-2013
·

Eindstanden – promovendi – degradendi – prijzen – boetes zijn gemaakt (zie bijlage). De bedoeling is
dat ik dit rondstuur naar de clubs. In onderlinge afspraak met de nationale penningmeester vraag ik dat
de boetes betaald worden tegen uiterlijk 1 juni. Ook het prijzengeld zal door de nationale
penningmeester tegen dat tijdstip betaald zijn.

·

Er zijn 4 normen behaald (zie bijlages):
-

GM-norm door IM Stefan Docx

-

IM-norm door FM Jan Rooze

-

IM-norm door FM Quinten Ducarmon

-

IM-norm door FM Glen De Schampheleire

2) NIC 2013-2014
Mijn planning voor volgend seizoen:
·

01/06/2013: begin ledenadministratie

·

01/07/2013: begin inschrijving NIC

·

28/07/2013: uiterste inschrijfdatum NIC

·

31/07/2013: opvissen beste tweedes

·

07/08/2013: publicatie kalender

·

05/09/2013: begin spelerslijst

·

15/09/2013: einde ledenadministratie m.b.t. NIC

·

16/09/2013: einde spelerslijst

·

18/09/2013: publicatie spelerslijst

·

22/09/2013 of 29/09/2013: eerste ronde

Ondanks het feit dat de data zeer lang op voorhand bekend gemaakt werden, heb ik van de voorzitter van
Bosvoorde op 16/04/2013 vernomen dat het autoloze zondag is op zondag 22/09/2013 in Brussel (en zijn 19
gemeentes).
Opzoekingen leert mij het volgende:
·

Op 15/09/2013 hebben Brugge en Gent hun autoloze zondag.

·

Op 22/09/2013 is het autoloze zondag in Brussel, Antwerpen, Mechelen.

·

Tot 18/05 kan men steden/dorpen nog dossiers indienen om hun (binnen)stad autoloos te maken.
M.a.w. er kunnen nog andere steden/dorpen volgen.

De ronde vervroegen naar 15/09/2013 is bijgevolg geen optie.
Addendum: Ik stel voor om die ronde in zijn integraliteit te verplaatsen naar 3 november 2013. Eén maar: op
die datum is er al het jeugdcircuit van Gent gepubliceerd. Ik heb al contact opgenomen met de
verantwoordelijke en hij zou mij volgende week laten weten wat er mogelijk is.
3) BK 2013
·

Dimitri houdt mij regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. Tot nu toe slechts 13 deelnemers in
de open groep (althans volgens de website).

·

Beslissingen op de RvB:
-

Tempo: 40 zetten in 1u30, gevolgd door 30 min. + 30 sec. per zet vanaf zet 1: akkoord

-

Indien er meer dan 151 spelers in de open zouden zijn, dient er een nieuwe zaal afgehuurd te
worden. Deze kost is niet begroot. Na lange discussie wordt beslist dat in dat geval die kost mag
gerecupereerd worden uit het inschrijvingsgeld vanaf de 126ste speler (dus 80% aan prijzengeld
vervalt hier).

-

Dames mogen op hun vraag meespelen in de open groep. Echter als er toch een damesgroep plaats
vindt (bij 10 deelnemers of meer), dan komt de kampioene hieruit. Indien er minder dan 10 dames
zijn, dan spelen ze in het open mee.

-

BK Blitz is goedgekeurd aan ASC. Er is hier 500 EUR budget voor wat samen met 80% van het
inschrijvingsgeld aan prijzengeld dient uitgekeerd te worden. Alle spelers (lid van de KBSB of niet,
woonachtig in België of niet, Belg of niet) mogen zonder meerkost meespelen.

4) BK Rapid 2013
Er is vanwege Anderlecht een aanvraag tot toekenning bij mij binnengekomen voor het BK Rapid. Het gaat om
Memorial José Tonoli op 08/09/2013. Ook hier is vraag dat alle spelers (lid van de KBSB of niet, woonachtig in
België of niet, Belg of niet) mogen meespelen zonder meekost. De RvB gaat hiermee akkoord.
Luc.

Rapport Secrétaire Général
CA FRBE-KBSB-KSB 27-04-2013 à Alma Échecs

Site web et internet
Publications de différents articles. Il est de plus en plus clair que le site web ne pourra être attractif que si un
responsable peut s'y consacrer pleinement.
Une fois de plus un grand merci à Daniel Halleux d'assurer encore la maintenance technique du site.
Je propose de créer toutes les adresses nom.prenom@frbe-kbsb.be des administrateurs et, par
défaut, de les rediriger vers les adresses de ces mêmes administrateurs, et d'indiquer ces adresses sur le site
web. Cela permettra d'avoir une maintenance minimale en cas de changement d'adresse email d'un
administrateur.
Point de détail concernant une demande de publier une annonce pour le tournoi de Norstad (Luxembourg). Ce
tournoi se déroule partiellement pendant le championnat de Belgique. Le public visé ne participant
probablement pas au championnat de Belgique, je suggère de publier cette annonce
Vision
Divers échanges et réunions avec le groupe de travail, qui ont mené au projet présenté au conseil
d'administration.
Commission des Règlements
Divers échanges et réunions avec le groupe de travail, qui ont mené aux propositions de changement
présentées au conseil d'administration.
Représentante des féminines
Le courrier a été envoyé à toutes les joueuses disposant d'une adresse email, et diffusé par d'autres canaux
(site web, Pion F, forum et Facebook). Deux joueuses (Anita Bruyneel-Denolf et Hermine Baelen) ont marqué
leur intérêt mais n'ont finalement pas déposé leur candidature, car elles ne pouvaient se libérer pour les
réunions.
Sandra Roubin, joueuse du CRELEL, a déposé sa candidature. Je propose que le conseil d'administration la
nomme comme personne mandatée jusqu'à la prochaine AG ordinaire.
Par ailleurs, plusieurs joueuses, qui ne désiraient pas être candidates ont exprimé leur soutien à cette initiative.
Remarque : les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 avril. En cas de candidature de dernière minute, je vous
en informerai.
Divers
·
Traductions diverses, en particulier pour les règlements et les championnats de Belgique jeunes
et adultes.
·
Suite à un désaccord sur le mode de fonctionnement de l'AIDEF, j'ai démissionné de mon poste
de vice-président de cette association. Je continue néanmoins à soutenir leurs projets et encourage la
FRBE à les accueillir avec bienveillance.

Damien André

Commissie van Internationale Scheidsrechters (Raad van Bestuur 2013.03.09).
1. Promotieaanvragen tot Wedstrijdleider categorie A.
Geen promotieaanvragen ontvangen.
2. Wijziging wedstrijdreglement Art. 9: Indeling van de wedstrijdleiders: Ter goedkeuring.
Een voorstel tot wijziging werd door mij opgemaakt en werd voorgelegd aan de Commissie van
Internationale Scheidsrechters op een vergadering die is doorgegaan tijdens het BJK, op donderdag 11
april 2013. Zie ook punt 6.
3. Badge voor de arbiters van de NIC (Naar analogie van de badge op het BJK 2013).
4. Terugblik op de NIC 2012 – 2013.
Uitgezonderd het probleem van het niet verwittigd zijn van één van de arbiters in de eerste ronde
(wegens geen e-mailadres) zijn er geen noemenswaardige problemen te melden.
Verheugend is het feit dat er enkele “nieuwe” arbiters hun diensten hebben aangeboden. Op te merken
echter is het feit dat het weeral West - en Oost- Vlamingen zijn.
Er zijn geen officiële klachten gemeld tegen de scheidsrechters of tegen hun beslissingen.
Ik blijf eveneens aandringen op een stagemogelijkheid voor beginnende arbiters.
Verbazingwekkend is het feit dat ervaren arbiters (IA’s) overtuigd zijn van het nut van dergelijke stage
in de NIC maar dat de raad van bestuur dit nog steeds blijft weigeren, ondanks de oorverdovend luide
roep om kwaliteitsvolle arbiters in de NIC.
Het is al te makkelijk om te blijven eisen dat er kwaliteitsvolle arbiters ingezet moeten worden maar
daar dan niet te willen in investeren.
5. Verslag van de vergadering van de CIS (11.04.2013).
Zie bijlage A (Informatief).
6. Kwaliteit van de arbiters binnen de KBSB.
Bijscholingen, beoordelingsformulier, examen….?
7. IA en FA: stand van zaken (Informatief).
Volgens de Fidé zijn er 5 arbiters ingeschreven als “Active”:
Dirk De Ridder (Cat A), Luc Cornet, Sylvin De Vet, Helmut Keustermans en Geert Bailleul (FA), allen
categorie D.
Helmut Keustermans heeft echter geen Fidé-licentie.
Verder zijn er 14 arbiters ingeschreven als “Inactive”.
Van die 14 zijn er 5 geen lid meer van de KBSB en zijn er 3 reeds ruim de 80 jaar voorbij. Drie onder
hen (Marc Bils, Gunter Deleyn en Peter Beeckmans) hebben een Fidé-licentie.
8. Organisatie van een scheidsrechtersnamiddag (eventueel volledige dag).
Geen verdere mededelingen. Afwachten hoe de gezondheidstoestand evolueert van één van de
sprekers.
Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter.
Bijlage A (bij het verslag voor de bestuursvergadering van 27.04.2013)
Verslag Vergadering van de Commissie van Internationale Scheidsrechters (CIS) Blankenberge (11.04.2013)
Aanwezig:
Geert Bailleul (Voorzitter), Luc Cornet, Sylvin De Vet, Jos Pots, Dirk De Ridder, Peter Beeckmans.
Verontschuldigd:
Marc Bils, Gunter Deleyn.
Volmachten:
Gaston Boutchon, Helmut Keustermans.
De volmachten worden voorgelegd door Dirk De Ridder en Peter Beeckmans.

Na telefonisch raadpleging met Damien André (secretaris generaal van de KBSB), Eddy De Gendt
(verantwoordelijke statuten KBSB) en Jean Christophe Thiry (jurist en bestuurlid KBSB), worden de volmachten
door de voorzitter niet aanvaard wegens de onduidelijkheid in verband met de rechtsgeldigheid er van binnen
de statuten en het huishoudelijk reglement van de KBSB.
Enkel bestuurders van de KBSB kunnen een volmacht geven aan een andere bestuurder. Leden van de CIS zijn
geen bestuurders van de KBSB.
Peter Beeckmans protesteert op basis van de wetgeving van de vzw’s.
Geert blijft bij zijn standpunt.
1 . Het voorstel van Geert (zie bijlage 1) wordt met 4 stemmen tegen 2 goedgekeurd.
De tekst van art. 9 van het wedstrijdreglement KBSB (indeling van de wedstrijdleiders) zal in die zin aangepast
moeten worden.
2. Noteren in tijdnood door niet-officiële arbiters (Probleemstelling: zie bijlage 2).
Niet-officiële arbiters moeten de klok stilzetten na het vallen van een vlag, waarna hij de scheidsrechter er bij
roept.
De scheidsrechter neemt de noodzakelijke beslissingen
Het wedstrijdreglement 38, e van de KBSB dient te worden aangepast.
Voorstel tot aanpassing:
De thuisploeg moet een lid beschikbaar stellen voor het noteren van de partijen bij wederzijdse tijdnood. Bij het
vallen van een vlag moet hij de klok stilzetten, waarna een scheidsrechter de noodzakelijke beslissingen neemt.
Indien er geen arbiter aanwezig is, moeten de 2 spelers een oordeel vellen .
3. Fide-reglementen
Luc Cornet heeft de veranderingen opgezocht, hij zal deze ter beschikking stellen aan de voorzitter van de CIS,
die ze rondstuurt.
Op een latere datum krijgen de leden van de CIS en andere scheidsrechters dan uitleg in verband met de
veranderingen van de Fidé-regelmenten (scheidsrechtersdag).
4. Vergoedingen interclub
Geert heeft de afrekening doorgestuurd naar de penningmeester, één van deze dagen zullen ze uitbetaald
worden.
De juiste sommen zijn nog niet bekend omdat er blijkbaar nog steeds geen duidelijkheid is omtrent de
vergoedingen.
5. Varia
·

Geert heeft een stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de leden van de CIS.
Er wordt vastgesteld dat vijf IA’s geen lid meer zijn van de KBSB, (Verhulst, Van Emmelo, Kesteloot,
Janssens, Dua).
Voorstel om deze namen te schrappen van de lijst van de CIS, met de opmerking dat wanneer ze terug
lid worden, ze ook terug op de lijst moeten worden opgenomen.

·

Sylvin heeft moeilijkheden met het doen van een zet vooraleer de tegenstander de klok heeft ingedrukt.
Dirk heeft een duidelijk standpunt: een speler is niet aan zet zolang de klok van de tegenstander loopt

·

Sylvin maakt een voorstel op van de voorwaarden waaraan scheidsrechters moeten voldoen om te
promoveren van arbiter-C naar arbiter-B en van arbiter-B naar arbiter-A.
Dit voorstel zal bij wijze van advies voorgelegd worden aan de liga’s en de gemeenschapsfederaties.

Voor verslag…
Sylvin De Vet, verslaggever CIS.
Bijlage 1 (bij het verslag van de CIS van 11.04.2013).
Wijziging/aanpassing van artikel 9: Indeling van de Wedstrijdleiders (Wedstrijdreglement van de
KBSB).
Volgend voorstel tot wijziging/aanpassing, verwijzend naar de regelgeving van de Fidé:
Bij eventuele goedkeuring door de Commissie van Internationale Scheidsrechters (CIS) kunnen onderstaande
voorstellen in een reglementartikel verwoord worden.
Handbook Fidé

B. Permanent Commissions,
05. Regulations for the Titles of Arbiters
4. Requirements for the title of International Arbiter (IA).
“4.9 The title of International Arbiter can be awarded only to applicants who have already been
awarded the title of FIDE Arbiter.
4.10 All the norms for the IA title must be different from the norms already used for the FA title and
must have been achieved after the FA title have been awarded.”
Het lijkt mij meer dan logisch dat de KBSB dezelfde redeneringen volgt als de Fidé.
Daaruit volgend wil ik voorstellen dat het behalen van FA-normen enkel is voorbouden aan de scheidsrechters
met de hoogste nationale scheidsrechtersrang, namelijk die van nationaal arbiter A, en dat dit niet kan met
terugwerkende kracht.
Een arbiter moet, naar mijn mening, alle nationale categorieën (C => B, B => A) doorlopen, waarbij de Fidécategorieën als een vervolg op de nationale categorieën moeten gezien worden.
Normen voor FIDE-categorieën kunnen niet behaald worden vooraleer men de laatste nationale categorie
behaald heeft.
Het “opsparen” van normen is dus uitgesloten.
Dit geldt eveneens voor het erkennen van een Fidé-arbiterseminar dat ook voorbehouden is aan de
scheidsrechters met de hoogste nationale scheidsrechtersrang of FA-arbiters, voor het behalen van
respectievelijk de titel van FA (voor de NA-A’s) en de titel van IA (voor de FA’s).
Dit laatste geldt wederom niet met terugwerkende kracht.
Het behalen van normen en daarmee stappen overslaan in de gradaties van arbiter is uitgesloten.
Het leiden van 6 wedstrijden van de nationale interclubcompetitie (in eerste afdeling of indien de VNT het nodig
acht in lagere afdelingen) geldt als een norm scheidsrechter NA-A, als hoofdarbiter. Deze norm mag maar één
keer gehaald worden.
Een kandidaat FA kan nooit een FA-norm eisen, dit om de simpele reden dat de FA-norm "confidential" is en ter
beoordeling van de desbetreffende hoofdarbiter.
Hetzelfde geldt voor een kandidaat IA.
Bijlage 2 (bij het verslag van de CIS van 11.04.2013)
Artikel 8,5,a van de Fidé-reglementen voor het schaken:
Als beide spelers volgens artikel 8.4 niet behoeven te noteren, dan moet de arbiter of een assistent proberen
aanwezig te zijn en te noteren. In dit geval moet de arbiter de klokken onmiddellijk na het vallen van een vlag
stilzetten. Beide spelers moeten dan hun notatieformulier bijwerken, gebruik makend van het formulier van de
arbiter of van de tegenstander.
Artikel 38,e van het wedstrijdreglement KBSB:
De thuisploeg moet een lid beschikbaar stellen voor het noteren van de partijen bij wederzijdse tijdnood. Dit lid
mag deze functie evenwel niet inroepen voor tussenkomsten die behoren tot de bevoegdheid van een
wedstrijdleider (vb. hij heeft niet het recht te wijzen op het vallen van een vlag).

Verslag beheerder Dimitri Logie
ANTWERPS SCHAAK COLLECTIEF
Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met de organisatie van het BK 2013 en de randactiviteiten, met name
de schaakpartij tussen de burgemeester van Antwerpen en de burgers op 13 juli 2013 op de Grote Markt van
Antwerpen (inclusief het volledige ‘schoon verdiep’!). Op dit evenement zal vermoedelijk eveneens dhr PEETERS
Kris, minister-president van de Vlaamse Gemeenschap, aanwezig zijn. Accreditaties en uitnodigingen zullen
verplicht zijn! Er is een beperking op het aantal personen in het stadhuis, en dus zal de lijst van genodigden
met een loep onder de hand worden genomen. Het is namelijk de intentie om ook nog toeschouwers in het
stadhuis op te vangen.

BUDGET
Het budget, samen met de checklist, zit in bijlage van deze update. Het staat heden op basis van 100 deelnemers
op -1500€, met dien verstande dat er nog een subsidie verwacht wordt vanwege het district Antwerpen, en
vermoedelijk ook vanwege de provincie Antwerpen. Daarnaast is de 20% marge voor elke deelnemer vanaf nr 101
niet meegerekend heden. Concreet staan we dus virtueel circa ‘break-even’.
Het prijzengeld is vastgelegd op basis van 100 deelnemers voor de open groep. Het reglement geeft aan dat deze
prijzengelden moeten verrekend worden in financiële uitgaven voor 80% van de inschrijvingsgelden. Ik heb hier
enkele bemerkingen bij. Heden is de capaciteit van de tornooizaal vastgesteld op circa 150 personen (aangevuld
met 20 borden in de 2 overige zalen voor de experten en ofwel de eerste borden van de open reeks ofwel het
gesloten damestornooi). Op dit moment heb ik toezeggingen van sponsors voor waardebonnen (boeken,
maaltijden, bezichtigen van musea, …) en wacht nog op tegemoetkomingen voor de zoo van Antwerpen en andere
attracties. Totale aankoopwaarde van deze zaken is heden circa 3.000€. Het is mijn bedoeling om de prijzengelden
niet meer te corrigeren na vaststelling van het concrete aantal deelnemers, maar bijkomende prijzen te voorzien
(mooiste partij, leukste partij, sportiefste deelnemer, loting …). Om te zorgen dat we eventueel bijkomende zalen
kunnen verkrijgen voor dit kampioenschap (meerkost van 200€ per dag voor de grootste bijkomende zaal), zouden
we graag deze waardebonnen als financiële prijzen inboeken, om de mogelijkheid te hebben met de
‘meeropbrengst’ extra capaciteit te bekostigen. Een kleine berekening leert me dat de afgelopen 5 jaar gemiddeld
128 deelnemers inschreven, met een absolute uitschieter van 160 deelnemers enkele jaren geleden.
Daarnaast wenst ASC vzw conform het draaiboek een voorschot te krijgen op de toelage van de KBSB om lopende
kosten voorafgaand aan het evenement te dekken. De regeling voor de ontvangst van subsidies is 50% op
voorhand, en 50% bij afhandeling (voorzien facturen, uiteindelijke resultatenrekening, financieel verslag, …).
Bijgevolg, om een cashflow probleem tijdens het tornooi te vermijden, dient ASC vzw eigen middelen aan te
spreken. Om zoveel mogelijk van deze eigen middelen in reserve te houden, is een voorschot van 1.000€
wenselijk. Hierover wens ik deze keer een stemming tijdens de raad van bestuur. BK 2013
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REGLEMENTEN
De reglementen zijn opgemaakt, en de communicatie is reeds uitgestuurd. Heden wordt voorgesteld om het
tempo van het BK 2013 eveneens te veranderen naar 90m + 30mQPF, met 30 sec per zet toegevoegd. Onze
hoofdarbiter was hier van in het begin vragende partij voor, maar werd op het reglement gewezen. Heden zijn de
communicaties verstuurd en wenst men het reglement aan te passen. Ik heb mij hiermee akkoord verklaard, op
voorwaarde dat de raad van bestuur van de KBSB met het vereiste stemmenaantal voor een reglementswijziging.
Dit dient zsm te geschieden, zodat de communicatie kan worden aangepast en ik zsm de correcte informatie kan
verspreiden alvorens er té veel deelnemers zijn ingeschreven om dit met terugwerkende kracht te realiseren.

COMMUNICATIE
Alle heren met meer als 2200 elo kregen een uitnodiging en informatie mbt de organisatie van de Elite reeks.
Vandaag zijn er 10 geïnteresseerden aangemeld. Hiervan is één niet weerhouden wegens het financiële aspect
(MALAKHATKO Vadim). Voorts is de Belgische kampioen 2012 gecontacteerd (zonder resultaat heden). VAN
EETVELDE Ward, winnaar van de open reeks 2012, valt uit de boot wegens een elocijfer onder de 2200 FIDE
per 01/04/2013. Tot slot heeft de elite jeugdkampioen van 2013 toegezegd.
Bij de dames is regerend kampioene BARBIER Wiebke aangeschreven, vermoedelijk zal zij meedoen cfr haar
vader (mondelinge toezegging). Er zijn momenteel 4 geïnteresseerde dames, waarvan 2 voor ene gesloten
reeks. Deze laatste twee vallen echter eveneens uit de boot omwille van te hoge financiële verwachtingen. Het
lijkt inderdaad weinig realistisch heden dat er een gesloten vrouwenreeks zal plaatsvinden. Alle dames op de
Belgische lijst zijn aangeschreven. Deze lijsten zitten in bijlage.

Voor het open tornooi zijn er momenteel 16 inschrijvingen binnen, aangevuld met 2 inschrijvingen van
personen die niet zijn aangesloten bij de KBSB. Deze laatsten hebben een bericht gekregen met bijkomende
informatie, en zijn op de hoogte gebracht van de coördinaten van de kringen in hun geburen zodat zij zich
eventueel kunnen aansluiten bij de KBSB. Ik maak mij hier echter de bemerking of het in het belang van het
schaken is om geïnteresseerden te moeten weigeren. Of we laten kringlozen toe, in welke geval we ene
meerkost op het inschrijvingsgeld van 20€ vragen dewelke rechtstreeks richting de KBSB gaat. Deze leden zijn
dan aangesloten met FIDE stamnummer, maar zonder KBSB stamnummer. Of we overwegen de mogelijkheid
om naast de open reeks ook een ‘amateurreeks’ in te delen, met een beperkter programma voor diegenen die
niet zijn aangesloten.
Daarnaast kregen alle kringen een informatieve email, met het verzoek deze door te sturen. Een laatste email
richting alle spelers volgt nog, na een beslissing over het tempo.
De affiches zijn onderweg, samen met het evenement van 13 juli 2013, het BK blitz en het tornooi van G4GM
om in de kijker te zetten. Een voorsmaakje van de promotie gaf de burgemeester aan het schaken:
http://www.stubru.be/media/grotereopkomstdanmarathoninlonden. BK 2013
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LOTING
De loting gaat door n het Lindner op donderdag 6 juni 2013, waar schepen van sport Ludo Van Campenhout de
loting zal uitvoeren. Graag weet ik voor 1 juni 2013 welke leden van de raad van bestuur aanwezig zullen zijn
(liever vroeger, nu zaterdag is ook goed J ).

BK BLITZ
Graag duidelijkheid (stemming) over toekenning BK blitz 2013; Daarnaast ook duidelijkheid over het budget (500€)
en de modaliteiten (is dit budget bedoeld voor prijzengelden of om kosten te drukken voor de organisatie?).

SAMENVATTING
Samengevat duidelijkheid (stemming + bespreking) over de volgende punten:
1. Mogelijkheid om waardebonnen als prijzengeld te gebruiken
2. Mogelijkheid om zaalcapaciteit uit te breiden mits meerkost gefinancierd kan worden via
inschrijvingsgelden
3. Voorschot op de toelage vanwege de KBSB zoals voorzien in het draaiboek
4. Stemming over toekenning BK blitz
5. Modaliteiten BK blitz
6. Aanwezigheid op loting
Graag agenderen aan het BEGIN van de vergadering!
KADERVORMING
Ik heb mij met het oog op het schoolschaakproject een beetje verdiept in het gedeelte kadervorming, waar de
KBSB heden mijn inziens toch tekort schiet. Ik acht het wenselijk dat er bijkomende nationale titels, voor
instructeur – trainer – tornooileider, worden gecreëerd. Ik denk dat dit eveneens ene belangrijke pijler is bij de
concrete invulling van onze visie. In die optiek heb ik hier mijn impressie op gegeven.
VISIE KBSB
Mijn inbreng was in de periode tussen de vergaderingen door eerder beperkt tot feedback per email wegens
andere verplichtingen mbt ASC. Activiteitenverslag
REPLIEK CFR VERSLAGGEVING CIS
VERSLAG CIS
Het gedeelte mbt het verslag van de CIS splits ik op in 2 delen.
VOLMACHTEN
Gezien de rechtsgeldigheid van de volmachten volgend uit het verloop van de vergadering van de CIS
essentiëel is voor de uiteindelijke stemming, heb ik het eea laten nagaan. Afzonderlijk van elkaar bevestigen ze
mij dat elkeen een volmacht kan geven aan een andere (rechts)persoon, indien er sprake is van een gelijke
basis (de eerste minister kan mij dus geen mandaat geven om Belgiê te vertegenwoordigen, dat kan hij enkel
aan een collega-minister). Dit wordt oa gestaafd door het EVRM en de artikels 1984 tot 1989 van het Burgerlijk

Wetboek.
Daarnaast staat in het verslag duidelijk beschreven dat: “Enkel bestuurders van de KBSB kunnen een volmacht
geven aan een andere bestuurder. Leden van de CIS zijn geen bestuurders van de KBSB.”. Nochtans beschikte
ik over een volmacht van DDR als bestuurder van de KBSB, toen ik hem vertegenwoordigde op de CIS
vergadering van 22 september 2011. Achteraf werd deze volmacht door toenmalig voorzitter ai JP afgedaan als
ongeldig. Nu duidelijk blijkt dat deze wel degelijk geldig is, is bijgevolg mijn verslaggeving van toen eveneens
geldig (en diende overigens te worden besproken op de voorbije CIS vergadering). Deze verslaggeving is door
toenmalig voorzitter ai JP echter nooit publiek gemaakt. In bijlage zowel het toenmalige verslag als de volmacht
in kwestie (waaruit duidelijk blijkt dat ik DDR vertegenwoordig in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke
internationale tornooien!).
Indien de volmachten wel geldig blijken, dient de stemming binnen de CIS als nietig te worden verklaard.
WIJZIGING/AANPASSING ARTIKEL 9
Er is in essentie nu toch wel sprake van een heel eenzijdige correspondentie mijn inziens. Er wordt slechts een
deel van het FIDE handbook geciteerd, waarna conclusies volgen zonder de resterende secties na te gaan. Het
volgende:
1. Bij de redenering gebaseerd op basis van artikel B06/4.09 en B06/4.10 wordt NIET vermeldt dat de FIDE
geen enkele nationale categorie erkend binnen haar regelementeringen buiten de titel “National Arbiter”. Er zijn
dus geen A, B of C-klassen.
2. Het behalen van normen voor de titel van FA/IA is nergens beperkt. Zelfs een niet-arbiter kan in theorie een
dergelijke norm krijgen. Bovendien is een FA norm report NIET beperkt. Men kan perfect in het formulier FA1
het onderscheid maken tussen “(1) was of the required standard for a FIDE arbiter” en “(2) was fairly good bu
he/she still needs to gain more expirience”. Men kan dus perfect in het FA2 normcertificaat een onderscheid
maken. Of gaan we ook normen gescoord in buitenlandse tornooien weigeren eenmaal uitgeschreven? Er is
namelijk nog een artikel in het FIDE handbook dat niet wordt vermeld, met name B06/1.1.5 “The judging unit
is the FIDE Arbiters’ Commission”
Activiteitenverslag
3. De beperking die gesuggereerd wordt tav FIDE seminaries valt volstrekt buiten de bevoegdheid van de CIS.
Het is de lecturer van het seminarie, en bij uitbrieding wederom de FIDE arbiters commission, dewelke de
voorwaarden vastlegd voor deelname aan een dergelijk seminarie.
4. Mbt het ‘eisen van een FA norm’, merk ik wederom op dat er sprake is van interpretatie zonder enige
onderbouwing. Er is in de FIDE reglementeringen enkel sprake van de voorwaarden die moeten voldaan zijn
voor een FA norm. De mogelijkheid om een norm uit te schrijven met de argumentatie dat men nog meer
ervaring nodig heeft, volstaat afdoende als mogelijkheid voor de hoofdarbiter me dunkt. Men tracht heden
zaken te reguleren, omdat men voorheen geen grond had om deze beperkingen hard te maken.
5. Wat betreft het leiden van 6 wedstrijden in de ICN, met permitie maar dit is mijn inziens belachelijk. Eerst
argumenteert men conform de FIDE reglementen, en vervolgens negeert men ze wanneer het uitkomt. Meer
specifiek zegt artikel B06/2.2.1 letterlijk: “2.1.2 An arbiter norm in the highest division of the National Team
Championship, whereby the following requirements are met:1. A minimum of four boards per team; 2. A
minimum of 10 teams; 3. At least 60% of the players are FIDE rated. 4. At least 5 rounds.”, maw er is géén
beperking op het aantal normen, en er dient enkel voldaan te worden aan een bepaalde voorwaarden. Sterker
nog: er zijn minimaal 5 matchen noodzakelijk voor een FA norm, en ipv ons reglement te corrigeren (het is
gebaseerd op een oudere versie van het FIDE reglement), gaan we onze eisen nog verstrengen (maximaal 1
norm). Maar aan de andere kant willen we kwalitatieve arbitrage, en zijn er arbiters te kort voor de NIC
(zogezegd, wants sommige arbiters worden gewoonweg niet aangeduid).
Algemeen valt het me ook op dat wordt gerefereerd naar sectie B05 (welk CACDEC Statutes is). Dan misschien
toch maar de goede bronnen gebruiken?
Ik denk alvast dat ik mag stellen dat ik aan voorwaarde B06/3.1 voldoe, ook temeer daar ik de enige persoon
ben die een FIDE arbiters seminarie doorlopen heeft met afdoende score! Ik kan enkel vaststellen dat men
speciaal voor mij de reglementeringen wil verstrengen. Ik voel me uiteraard vereerd.

