
Richtlijnen:                                       v/5 oktober 2011 

 
Na elke ronde wordt van u verwacht dat er een verslag opgemaakt wordt van de 
ontmoeting waarvoor u verantwoordelijk was. Graag verzenden binnen 24 uur! 
Alle verslagen worden gezonden naar Luc Cornet [Nationale Tornooileider] 
(luc.cornet@telenet.be) en Jos Pots [Voorzitter CIS] (jhpots@onsbrabantnet.nl). 
 
De vergoeding is voorzien op 50 euro, wegens de restricties in de Belgische 
wetgeving over de hoogte van het forfaitaire bedrag onderverdeeld over twee 
dagen, namelijk één deel (25 euro) voor de arbitrage zelf én een deel voor het 
maken van het verslag op de daaropvolgende dag (25 euro). Verder worden 
uiteraard de vervoerkosten (auto, treinticket) eveneens terugbetaald. 
 
Vooraf thuis de controle uitvoeren of de betreffende kring inderdaad in het 
opgegeven lokaal speelt! 
 
De arbiters zijn, net als de vorige jaren, verantwoordelijk voor de partijen 
van de lagere afdelingen die in hetzelfde lokaal gespeeld worden. 
 
Graag om ongeveer 13.30 uur in het speellokaal aanwezig. 
 
Met de Interclubverantwoordelijke afspraken maken over het doorgeven van de 
partijen, liefst in pgn, aan Valery Maes (valerymaes@telenet.be). 
 
Graag elk feit (verlies van de partij wegens tijdsoverschrijding, reconstructie 
om na te gaan of de 40-zetten gehaald zijn, claim rond 10.2, een andere claim, 
protesten…) in het verslag vermelden. Eveneens graag vermelden: begintijd van 
de partijen, eindtijd van de laatste partij in eerste afdeling, eindtijd van de 
allerlaatste partij. Ontvangst door de club: heeft u de drank gratis gekregen 
of heeft u hier zelf voor moeten betalen? Heeft u opmerkingen moeten maken  
omtrent stilte (vb. met de bar)? Is het lokaal niet te klein? Piept de deur nog 
altijd? Is er voldoende licht? Enz. 
 
Mailadressen arbiters: 
 
Marc Clevers:   clevers.marc@skynet.be 
 
Bart De Vogelaere:  bckdev@gmail.com 
 
Herman Van de Wynkele:  herman.senior@belgacom.net 
 
Sylvin De Vet:   sylvin.de.vet@pandora.be 
 
Dimitri Logie:   demeter@goendi.be ; dimitri.logie@frbe-kbsb.be ; 

dimitri.rg.logie@gmail.com 
 
Willem Penninck:  willem.penninck@telenet.be 
 
Eduard Vertenten:  eduard.vertenten@telenet.be 
 
Philippe Du Ry FAX:  0032 322 366 1092 
 
Jos Pots:   jhpots@onsbrabantnet.nl 
 
Luc Cornet:   luc.cornet@telenet.be 
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