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LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F.
De Gendt Eddy
Secretaris Tel. 0476 992575
www.schaakligaoostvlaanderen.be/

Beste schaakvrienden, beste leden,
Gelieve hierna het verslag te vinden van de bestuursvergadering van
03september 2018 van de Liga Oost-Vlaanderen.
1. Hans heet iedereen welkom.

Aanwezig: Hans Temmerman, Jean-Pierre Haverbeke, Ward Van Eetvelde, Eddy De
Gendt, Ben Van De Putte, Luc Oosterlinck.
De vergadering is rechtsgeldig.
Eddy is de stemopnemer.
2. De dagorde wordt goedgekeurd.
3. Het verslag van de vergadering van elf juni wordt unaniem goedgekeurd.
4. De De penningmeester deelt de stand van de rekeningen mee: 1000€ op de
zichtrekening en 3308€ op de girorekening Er blijft nog een bedrag van 4896€
aan lidgelden te ontvangen; nog 256€ te betalen, en er zijn tevens nog twee
criteriumtoernooien te vereffenen.
5. Bespreking VOLWASSENEN toernooien OVL
http://www.schaakligaoostvlaanderen.be/index.php/liga-toernooien
5.1. Snelschaakkampioenschap 2018/2019: Eddy zal nog een oproep doen
(toernooi mag ook nog begin 2019)
5.2.Colletoernooi 2020…: er zijn twee kandidaten, Schaakclub De Pluspion
Wachtebeke en De Vrijschaker Landegem vzw, het Bestuur geeft er de voorkeur
aan dit pas toe te kennen na de volgende editie.

Het recent afgelopen Colletoernooi (2.09.2018) was heel goed georganiseerd met
liefst 26 ploegen, goede arbiter. De vraag dient gesteld of het reglement dient te
worden herzien wat betreft de laatste ronde: Hans en Luc bekijken dit en lanceren
voorstel tegen AV van 25 september.
De Ligakampioenschappen zijn al toegekend aan de KGSRL; ook de slotronde van
de Oost-Vlaamse Interclubs zal plaats vinden in de KGSRL.
Datums OVL IC en Ligakampioenschappen
-De data van de Oost-Vlaamse interclubs voor seizoen 2018/19:
R1 12/10/2018 R2 23/11/2018 R3 07/12/2018 R4 11/01/2019
R5 25/01/2019 R6 01/03/2019 R7 05/04/2019

FINALE IN DE KGSRL

-En deze van de Ligakampioenschappen in de KGSRL:
R1 26.10.2018 R2 16.11.2018 R3 14.12.2018 R4 01.02.2019
R5 22.02.2019 R6 15.03.2019 R7 29.03.2019
6. Jeugdtoernooien OVL:
6.1.Kalender 25ste Vlaams Jeugdcriterium 2018
(Geel: 11 februariLimburg: 31 maartAalter: 1 meiLandegem: 23 juniOostende: 8
juli )
Leuven: 8 september
Turnhout: 1 november
Zottegem: 10 november
Gent: 25 november
Brugge: 27/28 december
6.2 Schoolschaakkampioenschappen: Luc zoekt hier alsnog een oplossing voor.
6.3. 20 en 21 OKTOBER JEUGDLIGAKAMPIOENSCHAPPENin PTI Zottegem
Ben raadpleegde de jeugdleiders en legt het definitief voorstel tot aanpassing van
het OVL jeugdreglement voor; dit zal worden bezorgd aan onze clubs.
Kalender 25ste Vlaams Jeugdcriterium 2018
Geel: 11 februari Limburg: 31 maart Aalter: 1 mei
Landegem: 23 juni Oostende: 8 juli Leuven: 8 september
Turnhout: 1 november Zottegem: 10 november
Gent: 25 november Brugge: 27/28 december
6.4. Debutantentoernooi zaterdag 12 januari in Landegem.
-Ook Beveren (Liga Antwerpen) zou naar verluid, en naar “onze normen”, een
debutantentoernooi willen inrichten.
7.Materiaal Liga OVL: Ben stelde het ‘Uitleenformulier” op, dit zal worden
besproken op de A.V. Het materiaal -ook alle nieuwe klokken -wordt bijgehouden
door Ben.

8.VSF: De A.V. van de VSF AV gaat door op 13 oktober in Mechelen: hier
zullen de herziening van de statuten/H.R. aan bod komen. Er zou sprake
zijn van een merkelijke lidgeldverhoging (?)… doch dan wel via een enquête
in V.S.D. van 1 juli (pagina 16).
Vlaams jeugdkampioenschap: Ben wenst meer duidelijkheid over de
bekerverdeling bij de -18 -20.Jeugdinterliga: de datums voorgesteld door
Ben Dardha zijn te laat ontvangen om voor dit seizoen nog enige inrichting
te verwezenlijken, het is dus overbodig deze datums vast te leggen en
daarbij eventuele andere evenementen geen kans te geven.
9. KADERVORMING LIGA OVL: Jean-Pierre heeft de clubs geraadpleegd over
hun wensen en voorziet dit voor volgend schaakseizoen. Clubs kunnen nog
antwoorden tot 21 september. Wordt vervolgd.
10.KBSB:
-DGT-offerZoals reeds eerder gezegd is er een aanbod
“Materiaalvoorziening (elektronische borden, plooiborden en plastieken
stukken, klokken)” vanuit de FIDE, via de KBSB. Het “gewone” aanbod
(voor de clubs) dateert van oktober 2017 en sindsdien heeft de KBSB hier
nog niet over gecommuniceerd met haar leden.Gelet op de wel zeer
gunstige prijszetting, dat – wat onze Ligabestelling betreft -als
ontwikkelingsproject diende te worden herkend (de voorwaarde is dus wel
dat het om een “ontwikkelingsproject” gaat, en wij hebben hiertoe het
schoolschaak ingeroepen) heeft onze Liga 220 klokken besteld.De klokken
zijn geleverd, en werden al (gedeeltelijk) uitgetest o.m. in het Open van
Geraardsbergen (de rest wordt uitgetest door Ben, hij zal ook voorzien in de
labeling (max. 1€/stuk).
-SWAR: de Nederlandstalige handleiding is aangepast en ingepast in de
versieSwarSetup_3.93
-KBSB: de eerste versie van de reeksindeling (laattijdig) = geen bijzondere
bemerkingen; en het voorstel van onze Liga tot aanpassing
wedstijdreglementen om een aanzet te geven tot oplossing al ingediend bij
de KBSB (gelet op de dringendheid), wordt binnenkort voorgelegd aan de
clubs.
11. Rondvraag/Allerhande
-De komende A.V. op dinsdag 25/09/2018 (20h15) in de refter van de
gemeentelijke basisschool te Landegem, Vosselarestraat 18, te Landegem
wordt kort besproken.
-ons algemeen e-mailadres van de Liga is in
dienst:rvb@schaakligaoostvlaanderen.be= enkel de

bestuursledenrvbm@schaakligaoostvlaanderen.be = de bestuursleden + de
medewerkers
2019
- DATUMS NIC 2018-2019

30. 09.2018 NIC R1

7.10.2018 NIC R2

28.10.2018 NIC R3

18.11.2018 NIC R4

2.12.2018 NIC R5

16.12.2018 NIC Res.

03.02.2019 NIC R6

10.02.2019 NIC R7 24.02.2019 NIC R8

03.03.2019 NIC Res. 17.03.2019 NIC R9 31.03.2019 NIC R10
07.04.2019 NIC R11/1ste Afd.. 28.04.2019 R11 2de/5de Afd.05.05.2019
05.05.2019 NIC TEST
-

voor de aangepaste Liga schaakkalender zie : http://schaakligaoostvlaanderen.be/

-Het
Het Belgisch Schoolschaak vindt plaats op 16 maart 2019 in het St.
Pietersinstituut te Turnhout.
-Het
Het Vlaams Jeugdkampioenschap vindt plaats op 9 en 16 februari en 17 februari

12. De
e volgende B.V. zal doorgaan op
opdinsdag 25 september,, onmiddellijk
na de A.V. in Landegem..
Namens de Liga Oost-Vlaanderen
Vlaanderen VSF, vzw
Brakel, 09 september 2018.
Eddy De Gendt, Secretaris

eddy.dg@skynet.be 0476 992575

