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Brakel, 18 juni 2013

Notulen Vergadering Raad van Bestuur
27 mei 2013
Lokaal Caballos Zottegem
Aanwezig:
Hans Temmerman (voorzitter raad van bestuur Schaakliga OostVlaanderen V.S.F. en voorzitter schaakclub Caballos Zottegem), Remi
Limbourg (penningmeester Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.),
Peter D’Hondt (Schoolschaakverantwoordelijke Schaakliga OostVlaanderen V.S.F en jeugdleider MSV), Ben Van De Putte ( jeugdleider
Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F.), Eddy De Gendt (secretaris Schaakliga
Oost-Vlaanderen V.S.F., secretaris V.S.F., bestuurder KBSB, verslaggever)
Voor het gedeelte KBSB ook: Dennis Van Vliet, voorzitter SC Wachtebeke,
Etienne Van Leeuwen, IC-verantwoordelijke KGSRL, Joannes Raepsaet
Chesspirant, Chris Lanckriet voorzitter MSV.
Verontschuldigd: 1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van
bestuur van 25 maart 2013
Dit verslag wordt goedgekeurd.
2. Data Ligakampioenschappen, Oost-vlaamse IC, 60+//NIC
Eén datum werd nog aangepast (R 8 OOST-Vl IC, op verzoek van
de inrichter schoolschaakkampioenschap VSF –Peter D’Hondt).
Hierna de datums Liga en Oost-Vl IC én 60+:
Liga :
R1 18/10/2013 R2 22/11/2013 R3 20/12/2013 R4 17/01/2014
R5 14/02/2014 R6 14/03/2014 R7 04/04/2014
OVL INT :
R1 04/10/2013 R2 25/10/2013 R3 08/11/2013 R4 06/12/2013
R5 10/01/2014 R6 31/01/2014 R7 28/02/2014 R8 2 1/03/2014
R9 25/04/2014

60+ TOERNOOI:
Het 60+ toernooi wordt opnieuw toegekend aan SC Gentbrugge,
Paul Wagemans. Het afgelopen toernooi was, ondanks het niet te
hoge aantal deelnemers (19) een succes, goede organisatie. Harry
Cattoir ging met de titel lopen.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de zaal zijn dit de data voor het
21e 60+tornooi 2014: vrijdag 25, zondag 27 en maandag 28 april,
vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 mei.
“De dit jaar ingevoerde mogelijkheid om één maal een bye voor een half
punt te verkrijgen blijft behouden.
Organisator S.C. Gentbrugge, Paul Wagemans.”
David zal worden verzocht dit op de website te zetten (en ook de
verslagen).
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Interclubs voor seizoen 2013-2014 :
2013-2014
zo. 22/09/2013
zo. 29/09/2013
zo. 13/10/2013
zo. 17/11/2013
zo. 01/12/2013
zo. 08/12/2013
zo. 15/12/2013
zo. 12/01/2014
zo. 19/01/2014
zo. 26/01/2014
zo. 09/02/2014
zo. 16/02/2014
zo. 23/02/2014
zo. 16/03/2014
zo. 23/03/2014
zo. 23/03/2014

En ziehier die van het BK 2014:
van za. 05/07/2014 tot en met zo. 13/07/2014

In correlatie met de ambitieuze visie van de KBSB heeft Ben het
over de groei van het ledenaantal binnen onze Liga, we komen
hier volgende keer op terug.
3. KBSB-BAV zaterdag aanstaande
-VISIE KBSB: De Liga Oost-Vlaanderen zal deze uiterst ambitieuze visie principieel goedkeuren

( met dien verstande dat de KBSB op de volgende statutaire vergadering van 05.10.2013 een
relaas zal geven van de gemaakte vooruitgang ter zake, de toekomstplanning…voor de nabije
toekomst en verder; het financieel aspect –op alle vlakken – zal toelichten en voorstellen aan de
A.V.; dit zal ik opnemen in het verslag van de vergadering van de KBSB)
-Wedstrijdreglementen: (bijna) alles OK,
Punt 21: tegen

Punt 22: voor het behoud.( Deze regel geldt niet tussen de 4de en de 5de afdeling) Zoals Etienne
VL terecht opmerkte zou dit een te zware belasting zijn voor de verantwoordelijke IC van de grote
clubs, die zou “gedegradeerd worden tot boekhouder”
De liga is dus tegen de inlassing van de groene tekst én tegen de schrapping van de purperen tekst
(21. 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 ELO-klassement 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.
Punt 20 e1: de liga wenst verduidelijking (. 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.)

-laatste ronde NIC, gezamenlijk: de liga is tegen
-vragenlijst: de KGSRL is tegen – de liga ook, een betere communicatie is wenselijk…uitgaande van
het bestuur KBSB en niet persoonlijk door de voorzitter KBSB (!)

Zullen onze liga vertegenwoordigen met elk 203 stemmen:

Joannes Raepsaet, Hans, Temmerman, Luc Oosterlinck, Chris Ghysels.
Ondergetekende zal aanwezig zijn … als, voor de gelegenheid, secretaris KBSB.

4. JEUGD…Oost-vlaamse IC
Dennis Van Vliet, voorzitter S.C. Wachtebeke, stelt voor om
benevens de (volwassen) OOST-VL IC ook een JEUGD INTERCLUB
te organiseren.
Onder het motto ‘laat uw jeugd schaken” kan het bestuur van de
liga zich hier achter scharen.
Er zal dan ook worden gepolst naar de voorstellen, suggesties van
al onze Oost-vlaamse clubs … en hun deelname.
In eerste instantie wordt gedacht aan:
- Op dezelfde data als de Oost- vlaamse interclubs (ter inlichting: dit zijn
de datums: OVL INT :
R1 04/10/2013 R2 25/10/2013 R3 08/11/2013 R4 06/12/2013
R5 10/01/2014 R6 31/01/2014 R7 28/02/2014 R8 2 1/03/2014
R9 25/04/2014)

MET EEN MOGELIJKE BEPERKING VAN BV. 6 of 7 ronden.
- bv van 19u00 - 21u00
ploegen van 4 spelers identiek aan de gewone Oost-vlaamse IC
maar bv 1 partij met wit en 1 met zwart laten spelen van 30 min
p.p.p.p.
- bv met leeftijdsgrens -16
- bv met max elo 1799
-prijzen(geld) nog te bespreken
Anderzijds kan vanaf een ploeg of 6 dit seizoen al een (proef)competitie
opgestart worden die de komende jaren dan nog verder uitgewerkt en
verbeterd kan worden.
Wachtebeke (Dennis Van Vliet) wil indien nodig of gewenst gerust
meewerken aan de opbouw en/of uitwerking hiervan.
Onze jeugdleider,Ben Van De Putte, ziet het zitten om een
jeugdfolder op te starten waarop kunnen voorkomen: de Regels
van het Schaakspel, de Schaakclubs in de regio, de
jeugdwerking,…
Mogelijk word took een clubfolder samengesteld met meer
inlichtingen over onze clubs .
5. Kasverslag
De penningmeester deelt de toestand op 21.05.2013 mee:

440002
491001
491002
491004
491005
491006
491012
491014
560001
560010

DIVERSE CREDITEUREN
BIJDRAGEN
LIGA INDIVIDUEEL
500,00
LIGA BLITZ
175,00
LIGA INTERCLUBS
517,50
COLLE TOERNOOI
350,00
LIGA JEUGD SCHOOLKAMP
400,00
SUBSID OVERKOEPEL PROJECT
FORTIS LR
934,15
SPAARREK FORTIS
19307,38
Totaal
22184,03

6. Toernooien

20,00
3382,00

4253,98

7655,98

Clubs die interesse hebben om een debutantentoernooi in te
richten kunnen contact nemen met de jeugdleider van Liga OostVlaanderen (Ben Van de Putte). Aarzel niet: dit is een geweldige
ervaring voor onze onzekere beginners!
Geslaagde debutantentoernooien: Mercatel en Wetteren. In de
Mercatel waren er 89 deelnemers (stap 1, 2 en 3); in Wetteren
waren er (kleinere zaal beschikbaar) 19 deelnemers die zich
uitstekend hebben geamuseerd.
7. Vlaams Schoolschaakkampioenschap LO 2014-2015-2016 + MO
2014
De datum waarop volgend jaar Liga Oost-Vlaanderen het Vlaams
Kampioenschap LO + MO zal inrichten is zaterdag 29 maart 2014 . Het
schoolschaakkampioenschap zal doorgaan in Don Bosco Zwijnaarde en de
voorbereidingen zijn gestart.
We gaan veel helpende handen nodig hebben en iedereen die vrij
is en zin heeft om aan dit spectaculair event mee te werken mag
zijn naam doorgeven aan de schoolschaakverantwoordelijke Peter
D'hondt of jeugdverantwoordelijke Ben Van de Putte.
We verwachten in totaal een 600 à 750 deelnemers dus iedereen die zijn
steentje wil bijdragen om de jeugdwerking in Oost-Vlaanderen een niveau
hoger te tillen is van harte welkom die dag!
Peter richt zich naar het draaiboek van Tania Folie, hij bestudeert het
sponsordossier, de provincie en de stad zullen worden aangeschreven.
Er zal worden gefilmd (een test zal overigens plaats vinden op 3
november ter gelegenheid van het toernooi 3 Torens).
Er wordt gezorgd voor randanimatie in samenwerking met
“Speelpleinwerking” van de stad Gent.
8. Ter herinnering: toekenning Ligakampioenschappen
2013/2014; Edgard Colletoernooi; 60+ toernooi; Jeugdschaak
M.O.; Liga jeugdkampioenschap
De ligakampioenschappen 2013/14 zijn toegewezen aan de KGSRL.
Het Colletoernooi wordt toegekend aan S.C. Wachtebeke, datum: zondag
1 september.
Het 60+ gaat ook deze keer en voor de 21 ste editie door in Gentbrugge.
(Ter inlichting: het Belgisch schoolschaakkampioenschap gaat in 2014 normaal
door in de eerste week van mei).

Liga jeugdkampioenschap, 26 en 27 oktober 2013, een kandidaatinrichter zal zich waarschijnlijk binnenkort aanmelden.
9. WEBSITE
Er zal voor worden gewaakt dat de website beter “à jour” wordt
gehouden. Zo dienen er sneller de verslagen van de vergaderingen, de
uitnodigingen, de reglementen, … op voor te komen.

10.Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 19 augustus
2013 om 20 uur, in de lokalen van Schaakclub Caballos, Trapstraat 12,
Zottegem. De bestuursleden/medewerkers gelieven dit als uitnodiging te
beschouwen.

namens het Ligabestuur:
de secretaris,
Eddy De Gendt

Met dank aan: De Vlaamse Overheid

VERSLAG SCHOOLSCHAAK
Schaken op school zit in de lift. Dat merken we aan de opkomst op de jaarlijkse
schoolschaakkampioenschappen. 43 ploegen van vier schakers waren present op het OostVlaams schoolschaakkampioenschap dat georganiseerd werd in Lochristi door het
oudercomité van de Gemeentelijke basisschool. 22 ploegen uit verschillende basisscholen
en 21 middelbare scholen.
Het was een puike organisatie. Heel veel helpende handen onder leiding van Deirdre
Decooremeter, onderwijzeres op GBS Lochristi, en Joris Serlippens, voorzitter van het
oudercomité. Er was een ruime locatie voorzien voor de vele schakers en een aparte grote
bar en eetzaal voor de begeleiders en ouders.
In de reeks van het lager onderwijs was het ongemeen spannend en verrassend. In de
laatste ronde won GBS Lochristi met 4-0 tegen de gemeentelijke basisschool uit Wippelgem.
Hierdoor eindigden ze met hetzelfde aantal punten als Klimop Montessori uit Gent die gelijk
speelde tegen de tweede ploeg van Sint-Barbara uit Gent. GBS Lochristi had gedurende het

tornooi één ontmoeting meer gewonnen dan Klimop Montessori waardoor ze de eerste
plaats verkregen.
Voor de derde plaats sprong VBS Ooievaarsnest de laatste ronde naar boven door hun 4-0
overwinning tegen de derde ploeg van Sint-Barbara uit Gent. Deze waren ook heel blij met
hun derde plaats.
Het is zeer lang geleden dat er zo veel ploegen van middelbare scholen aanwezig waren.
Velen met een ijzersterke speler op het eerste bord. Kortom, er wordt op hoog niveau
gespeeld en de ploegen gaan ervoor. Net zoals bij het lager onderwijs, staken er hier ook
twee ploegen bovenuit. Don Boscocollege Zwijnaarde haalde het met een half puntje
voorsprong op Emmaüs Aalter. Broederschool Sint-Niklaas, de winnaar van vorig jaar, moest
zich tevreden stellen met de derde plaats.
Proficiat aan alle deelnemende ploegen en scholen. Dank aan hun begeleiders die de
leerlingen ondersteunen en opvangen.
Na de provinciale kampioenschappen kan je ook deelnemen aan de Vlaamse
kampioenschappen.
Voor het middelbaar onderwijs gaan die door op 2 februari in Geel.
Voor het lager onderwijs is dit op 9 maart in Brugge.
Beste 1e bord lager onderwijs: Matthias De Pauw (Gbs Lochristi 1)
Beste 2e bord lager onderwijs: Bert Ramlot (Gbs Lochristi 1)
Beste 3e bord lager onderwijs: Tayru Pater (Vbs Het Ooievaarsnest)
Beste 4e bord lager onderwijs: Van Kerschaver Charlotte (Sint Barbaracollege Gent 1)
Beste 1e bord middelbaar onderwijs: Lootens Matthias (Don Boscocollege Zwijnaarde 1)
Beste 2e bord middelbaar onderwijs: Demey Benno (Emmaüs Aalter)
Beste 3e bord middelbaar onderwijs: Huygebaert Batist (Emmaüs Aalter)
Beste 4e bord middelbaar onderwijs: Deschepper Simon (Emmaüs Aalter)

