Conseil d’Administration
de la FRBE
21 février 2015
Rapport Approuvé

Raad van Bestuur
van de KBSB
21 februari 2015
Goedgekeurd verslag

Bernard Malfliet, 21-02-2014
Aanwezig - Présent: Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, Jean-Christophe
Thiry, Raymond Van Melsen, Bart Van Tichelen, Geert Bailleul.
Verontschuldigd - Excusé: Günter Delhaes, Daniel Halleux
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs
Aanvang 14u00 – Einde 17u30
1.

Inleiding door de voorzitter

Début 14h00 – Fin 17h30
1.

Introduction du président

Günter Delhaes is verontschuldigd door
familiale omstandigheden.

Günter Delhaes est excusé pour des raisons
familiales.

Bart Van Tichelen neemt als ondervoorzitter de
rol van voorzitter over voor deze RVB.

En tant que vice-président, Bart Van Tichelen
assurera la présidence de ce conseil
d’administration.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 3 januari is goedgekeurd
3.

Werking RVB

2.

Approbation rapport CA

Le rapport du 3 janvier est approuvé.
3.

Fonctionnement CA

Bespreking van de voostellen van Bart Van
Tichelen.

Discussion des propositions de Bart Van
Tichelen.

1. De raad van bestuur KBSB zou meer als 1
team naar buiten moeten komen om zo de
perceptie van verdeeldheid tegen te gaan. Het
is belangrijk dat ieder bestuurder de
beslissingen van de RVB ondersteunt. De
mogelijkheid dient bekeken te worden in
hoeverre we de sociale mediakanalen van de
diverse deelgroepen van KBSB kunnen
gebruiken om positief te communiceren

1. Le conseil d’administration de la FRBE
devrait davantage se mettre à l’unisson afin
d’éviter toute perception de désunion. Il est
important que chaque administrateur défende
les décisions du CA. Une pste qui doit être
examinée est de voir comment on pourrait
utiliser les divers média sociaux des divers
groupes associés à la FRBE pour communiquer
de façon positive avec les membres.

2. Met betrekking tot budget:
Sommige bestuurders hebben opgemerkt dat
de laatste AVs de clubs wijzigingen aan het
budget afwijzen. Daarom vragen zij zich af of
het niet beter is dat de clubs dan maar dienen
te zeggen budgetpost per budgetpost wat zij
willen hebben en dat op basis hiervan het
lidgeld moet herberekend worden. Na een
discussie is de RvB het erover eens dat
bestuurders het beleid moeten bepalen.
In onze RvB zitten ook vele mensen in
besturen van liga’s of federaties, en dus moet
het toch mogelijk zijn om hier een beleid over
het budget te maken.
Ludo maakt op basis van de input van de
bestuurders een budgetsvoorstel tegen 28
maart. Bart en Ludo schrijven dan ook een
budgetsnota.
Bernard zet op de website dat het budget
eraan komt na de RvB van 28 maart.

2. Concernant le budget :
Certains administrateurs ont remarqué que lors
des dernières AG les clubs rejettent les
modifications au budget. Aussi, ils se
demandent si ce ne serait pas préférable que
les clubs doivent se prononcer sur ce qu’ils
veuelent poste par poste et de recalculer la
cotisation sur cette base. Après discussion, le
CA est d’accord sur le fait que c’est aux
administrateurs de définir la politique.
Dans notre CA siègent beaucoup de personnes
qui sont également responsables de Ligues ou
de Fédérations, et donc il doit être possible de
faire une politique budgétaire avec les
administrateurs.

De RVB gaat akkoord dat er eerst gestemd
moet worden over de wijzigingen in de
uitgaven en de prioriteiten, waarna het lidgeld

Sur base de l’apport des administrateurs, Ludo
fera une proposition de budget pour le 28
mars. Bart et Ludo établiront une note
budgétaire.
Bernard mettra un avis sur le site web
précisant que le budget y figurera après le 28
mars.
Le CA estime que l’AG doit d’abord voter sur
les modifications aux dépenses et les priorités,

kan vastgelegd worden op basis van de
goedgekeurde uitgaven.
3. Veel beslissingen van de RVB worden op de
AV niet goedgekeurd. De RVB beslist dat haar
beslissingen beter kenbaar gemaakt moeten
worden aan de leden door de belangrijkste
beslissingen mee te delen via een mailing aan
alle leden / klubs. Er is ook nood aan
begeleidende notas bij beslissingen die
gevraagd worden aan de AV.
Bart gaat een typedocument uitwerken en
zelfs een eerste voorbeeld maken. De RvB
probeert dit een aantal (6) maanden uit en ze
evalueert dit achteraf.

après quoi, la cotisation peut être fixée compte
tenu des dépenses approuvées.

3. Beaucoup de décisions du CA ne sont pas
approuvées par l’AG. Le CA décide que ses
décisions doivent être mieux communiquées
aux membres en leur transmettant les
décisions les plus importantes via un mailing
aux membres/clubs. Il y a aussi besoin de
notes explicatives des décisions qui sont
demandées à l’AG.
Bart va élaborer un document type et en fera
même un premier exemple. Le CA l’essaiera
pendant 6 mois puis fera une évaluation par
après.

4. Visie, Stand van zaken ideeën 2015-16

4. Vision, Etat des idées 2015-16

- (Jean-Christophe) Ambassadeurs van de
federatie: de RVB zal rondvragen wie hiervoor
in aanmerking komen.

- (Jean-Christophe) Ambassadeurs de la
fédération : le CA va demander à plusieurs
personnes qui entre en ligne de compte pour ce
rôle.

Vb. grootmeesters zoals Bart Michiels en
Tanguy Ringoir. Wat wordt er van hen
verwacht? Botst dit niet met het feit dat zij zelf
voor hun grootmeestertitel moesten betalen?

Par exemle, des grands-maîtres comme Bart
Michiels et Tanguy Ringoir. Qu’attend-on
d’eux ? Est-ce compatible av »ec le fait qu’ils
doivent payer pour leur titre de grand-maître ?

- (Bernard) vergoeding aan alle organisatoren
die spelers boven 2400 elo aantrekken in een
tornooi in Belgie: in eerste instantie zou dit
enkel toegepast worden voor FIDE-rated
tornooien waarin normen behaald kunnen
worden en niet voor rapid- of
snelschaaktornooien.
- (Bernard) organisatie van top opleidingen
voor jeugdspelers boven 2300 elo met de
wereldtop: trainer boven 2600 elo, 6 keer per
jaar, beste 10 spelers kunnen deelnemen.

- (Bernard) une indemnité à tous les
organisateurs qui attirent des joueurs de plus
de 2400 elo dans un tournoi en Belgique. Dans
un premier temps, cela ne concernerait que les
tournois homologués pour le classement FIDE,
où des normes peuvent être réalisées, pas pour
les tournois de parties rapides ou éclair.
- (Bernard) organisation de formations de haut
niveau pour des jeunes joueurs de plus de
2300 Elo avec le top mondial : entraîneur audessus de 2600 Elo, 6 foix par an, les dix
meilleurs joueurs peuvent participer.

- (Bernard) KBSB biedt “gratis”
schaakmateriaal aan, aan scholen (of aan
schoolklubs) die kinderen inschrijven als lid
van KBSB aan bijvoorbeeld 5 euro (en die
geen lid zijn van een schaakklub).

- (Bernard) La FRBE propose « gratuitement »
du matériel échiquéen aux écoles (ou aux
clubs scolaires) qui inscrivent leurs élèves (qui
ne sont pas déjà membres d’un club) comme
membres de la FRBE, avec une cotisation de 5
euro, par exemple.

- (Luc) rationalisering voor van het budget
nationale interclubs: verwerken in het budget
van de goedgekeurde voorstellen van Luc

- (Luc) rationalisation du budget des interclubs
nationaux : concrétisation dans le budget des
propositions de Luc Cronet, déjà approuvées.

- (Luc) kampioenschap voor senioren: 500
euro vanaf het boekjaar 2015-2016

- (Luc) un championnat de Belgique pour les
seniors.Un subside de 500 euro est prévu à
partir de 2015-2016.
- (Bart) un site web attractif en français et en
néerlandais, avec plus de contenu. Par
exemple, avec les résultats de tous les tournois
en Belgique. Pour cela, il faut trouver un
nouveau webmaster et tous les administrateurs
doivent livrer plus de contenu.

- (Bart) een aantrekkelijke website in
Nederlands en Frans en met meer inhoud,
bijvoorbeeld de resultaten van alle tornooien in
België. Hiervoor moet een nieuwe webmaster
aangeduid worden en moeten alle bestuurders
meer informatie aanleveren.
- (Günter) een internationaal tornooi
organiseren samen met de ons omringende
schaakfederaties.

- (Günter) organiser un tournoi international
ensemble avec les fédérations voisines.

De afspraak is om alles te concretiseren in een
budgetnota vóór de volgende vergadering van
28 maart (tussen haakjes de bestuurders die
materiaal aanleveren). Op deze vergadering
zal dan beslist worden welke punten
voorgesteld zullen worden op de BAV. Geert
raadt de RVB aan om zich niet te vergalloperen
met te veel initiatieven.

Il est convenu de tout concrétiser avant la
prochaine réunion du 28 mars dans une note
budgétaire (entre paranthèses les
administrateurs qui fournissent le materiel).
Lors de cette réunion, on décidera les points
qui seront proposés à l’assemblée générale
extraodinaire.Geeert conseille au CA de ne pas
s’égarer dans de trop nombreuses inititiatives.

5. Beslissingen

5. Décisions

De RVB bedankt van harte Daniel Halleux voor
het opfrissen van de website.

Le CA remercie chaleureusement Daniel
Halleux pour la modernisation du site web.

De RvB bespreekt de aanschaf en het gebruik
van de elektronische klokken in de nationale
interclubs vanaf seizoen 2015-2016. Met 5
stemmen tegen 3 beslist de RVB dat alle
klokken die in dit tempo verplicht een
zettenteller gebruiken (waaronder bijv. de DGT
2000) niet gebruikt mogen worden vanaf
seizoen 2015-2016 in de nationale interklubs
omdat deze bevriezen indien onvoldoende
zetten gespeeld zijn tegen de eerste
tijdscontrole in Fischer mode. Dit zal nu tijdig
gecommuniceerd worden naar de clubs toe.

Le CA discute de l’achat et de l’utilisation de
spendules électroniques dans les interclubs
nationaux à partir de la saison 2015-2016. Par
5 voix contre 3, le CA décide que toutes les
pendules qui utilisent obligatoirement un
compteur de coups avec cette cadence (par
exemple, la DGT 2000 rentre dans cette
catégorie) ne pourront plus être utilisées dans
les interclubs nationaux à partir de la saison
2015-2016 car en mode Fischer, elles
blocquent si le nombre préscrit de coups n’est
pas atteint lors du premier contrôle de temps.
Ce sera communiqué en temps utile aux clubs.

Kurt Rosskamp wordt aangeduid als nationaal
arbiter kategorie A.

Kurt Rosskamp est nommé arbitre national de
catégorie A.

Inzake de stage die georganiseerd is in de
Nationale interklubs voor Dimitri Logie betreurt
de RVB dat er een zeer laattijdige afzegging
was een paar minuten voor 14 uur op de
bewuste dag. Op basis hiervan beslist de RVB
(6 stemmen tegen 1, en 1 onthouding) om
deze stage op te schorten tot einde seizoen
2015-16. De secretaris zal dit meedelen aan
de betrokkene.

Concernant le stage organisé dans les
interclubs nationaux pour Dimitri Logie, le CA
déplore qu’il a annoncé son absence seulement
quelques minutes avant 14h la journée
concernée. Sur cette base, le CA décide par six
voix contre 1 (et 1 abstention) de suspendre ce
stage jusqu’à la fin de la saison 2015-2016. Le
secrétaire en informera la personne concernée.

Geert geeft aan dat het niet aangewezen is dat
diegenen die een scheidsrechtersopleiding
volgen in de Duitstalige federatie, meteen Barbiter worden afhankelijk van het resultaat
dat zij behalen op de eindtest. Eénvormigheid
voor geheel België is in deze aangewezen

Geert remarque qu’il n’est pas opportun que
les personnes qui suivent le cours pour devenir
arbitre dans la partie Germanophone du pays
peuvent devenir aribtre B dépendant de leur
résultat au test. Il voudrait que les même
règles soient d’application partout.

Raymond heeft de subsidieaanvraag bij BOIC
ingediend.

Raymond a introduit la demande de subsides
auprès du COIB.

Bart zal Rudolf Meesen vragen naar de
komende selecties voor internationale
tornooien.

Bart demandera à Rudolf Meessen ce qu’il en
est des sélections pour les compétitions
internationales à venir.

RVB beslist dat de Nationale kampioenschappen Snelschaak en Rapid, ook FIDE rated
zullen worden, dus enkel spelers met een FIDE
id kunnen deelnemen.

Le CA décide que les CB de blitz et de parties
rapides seront également homologués pour le
classement FIDE et donc, seuls les joueurs qui
ont un matricule FIDE pourront y participer.

Spelers, officials die wensen deel te nemen
aan FIDE georganiseerde kampioenschappen
of spelers, arbiters, organisors, trainers, … die
een titel willen aanvragen bij de FIDE, moeten
een recente foto ter beschikking stellen op
straffe van weigering van selectie of
titelaanvraag.

Les joueurs et les officiels qui souhaitent
participer aux championnats organisés par la
FIDE devront fournir une photo récente. Il en
va de même pour les joueurs, arbitres,
organisateurs et entraîneurs qui font une
demande de titre FIDE. Sinon, la sélection ou la
demande de titre sera refusée.

De aanvraag voor de GM titel van Tanguy
Ringoir is lopende.

La demande pour le titre de GMI de Tanguy
Ringoir est en cours de traitement.

Rapport VNT RvB KBSB 21/02/2015
Periode van 03/01/2015 – 21/02/2015
1) NIC 2014-2015


Rondes 6-7-8 zijn ook zonder noemenswaardige problemen verlopen. Ik heb één minor
klacht behandeld (GSM-incident Jean-Jaurès 1 – Hoboken 1), maar mijn uitspraak werd
zonder probleem aanvaard door beide ploegen. Als actiepunt hieruit vraag ik wel aan de
voorzitter van de CIS hoe ervoor kan gezorgd worden dat op plaatsen met meerdere lokalen
waar officieel een arbiter is aangesteld, kenbaar kan gemaakt worden dat die persoon de
aangeduide arbiter is en dat hij (meestal) in die zaal te vinden is. Vb. kenbaarheid via een
badge, blad ophangen in alle speelzalen of bar, .... Ik heb uit deze zaak geleerd dat er nog
steeds spelers

2) BK 2015


Tot nu toe zeer vlotte samenwerking met organisator Jan T’Sas (Oude God). Hij heeft mij de
volgende zaken toegefluisterd.



De website www.belchess2015.be is operationeel, op dit moment zowel in het Nederlands als
in het Frans. De Duitse vertaling is nog in de maak.



De organisatie gaat in de expertenreeks voor een IM-normentoernooi.



De arbitrage van het toernooi is als volgt: IA Sylvin De Vet wordt hoofdarbiter van de
Expertenreeks, Bart Van Tichelen die van de Open Reeks (en eventueel Damesreeks) (hij
wordt hierbij gesecondeerd door IA Sylvin De Vet). Ik volg verder op of dat de andere (meer
lokale) arbiters gelicentiëerd zijn.



Er zullen GEEN Sofia-regels worden toegepast tijdens het BK.



Ik heb de organisatie voorbeelden van toernooireglementen bezorgd. Op basis hiervan zullen
ze een toernooireglement uitwerken die dan ook op hun website zal te vinden zijn.

3) NIC 2015-2016
Ziehier ter herinnering. Groen is vorige RvB beslist.
Ronde
1
2
3
4
5
res. 1
6

2015-2016
zo. 27/09/2015
zo. 11/10/2015
zo. 08/11/2015

2014-2015
zo. 28/09/2014
zo. 19/10/2014
zo. 02/11/2014

zo.
zo.
zo.
zo.

zo.
zo.
zo.
zo.

22/11/2015
29/11/2015
13/12/2015
31/01/2016

16/11/2014
30/11/2014
07/12/2014
11/01/2015

7
8

zo. 21/02/2016
zo. 06/03/2016

zo. 25/01/2015
zo. 08/02/2015

res. 2
9

zo. 13/03/2016
zo. 20/03/2016

zo. 18/01/2015
zo. 01/03/2015

10
zo. 17/04/2016
zo. 15/03/2015
11-1
zo. 24/04/2016
zo. 22/03/2015
11-rest
zo. 24/04/2016
zo. 29/03/2015
test
za. 30/04/2016
zo. 26/04/2015
res. 3
zo. 22/05/2016
zo. 08/03/2015
De communicatie hieromtrent is naar de clubs gestuurd. Ik heb hierop wel kritiek ontvangen.
4) BK Blitz – Rapid - Senioren 2015
Voor al deze toernooien stel ik voor om de verplichting door te voeren dat dit kampioenschap FIDEgehomologeerd moet zijn. Tot nu toe is dit nog steeds gratis. Daarentegen dienen wel alle
deelnemers een FIDE-ID te hebben. Dit wil zeggen de niet-Belgen moeten voor aanvang van het
toernooi een FIDE-ID kunnen voorleggen. De Belgen die nog geen FIDE-ID hebben, dienen een
Belgische aansluiting te hebben voor aanvang van het toernooi.

Voor het blitz-toernooi vormt hogerstaande een probleem voor de organisator. Een oplossing zou bv.
zijn één FIDE-gehomologeerd toernooi naast een niet-FIDE-gehomologeerd toernooi voor speler s
zonder FIDE-ID en voor spelers tot 1500 of 1600 elo. De organisator is dit aan het nakijken.
BK Senioren 2015: op 20/02/2015 heeft de organisatie mij verwittigd dat hun budget zonder steun
van de KBSB niet rond geraakt en dat ze daarom afziet van organisatie. Ze stelt zich wel kandidaat
voor een volgend editie als er dan wel budget voorzien wordt door de KBSB.
Dus: geen kandidatuur meer.
BK Blitz 2015: za. 02/05/2015 vanaf 10u te Saint-Ghislain (vermoedelijk 14 dubbele rondes).
BK Rapid 2015: nog geen kandidatuur ontvangen.
5) Pair Two
De stand van zaken is als volgt:


Pair Two met 6.03 is uit. Deze werkt met het FIDE-paringsmodule JaVaFO. D.w.z. dat de Pair
Two de paringen maakt die de FIDE voorstelt.



Echter er wordt geen vooruitgang gemaakt op de comptabiliteit van PairTwo naar de nieuwste
Windows-versies of naar de nieuwste technologieën, …



Tenzij dat Georges Marchal bezig is aan een nieuw programma SWAR (Swiss – Accelerated –
Roundrobin). Dit programma kent veel van de functionaliteiten van Pair Two en zit wel in een
nieuw jasje waarmee comptabiliteit wel verzekerd is.



Op de website van de KBSB kun je de eerste testversie vinden. Er staat ook bij dat dit
paringsprogramma aangepast is aan de specificaties van de KBSB.

6) Reglementen
Zoals ik een paar keer heb doorgegeven als idee, stel ik de volgende reglementswijzigingen voor te
behandelen op de eerstvolgende RvB.
Ergens op een algemene plaats. Ik stel voor art. 1.d.
Spelers of speelsters of begeleiders of officials (trainers, arbiters, organisators, …) die
namens de KBSB afgevaardigd worden op een internationaal toernooi of die door de KBSB
dienen ingeschreven te worden voor een internationaal toernooi of cursus, alsook de spelers
of speelsters of officials die een norm wensen te registreren bij de FIDE of die een titel
wensen aan te vragen bij de FIDE, dienen voorafgaand aan de behandeling van hun dossier
door de bevoegde beheerder of medewerker een recente foto te bezorgen aan de bevoegde
beheerder of medewerker in het door de RvB bepaalde formaat. Deze verplichting is niet
nodig als er reeds een recente foto op de website van de FIDE en KBSB beschikbaar is.
Voetnoot. Het door de RvB bepaalde formaat voor de foto is breedte: 160 px – hoogte: 200
px.
HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP
Artikel 19 - DEELNAME.
OPMERKINGEN.
c. Zoals voorzien in de FIDE-regels van het Schaakspel (art. 9.1.a) kan de organisatie in
samenspraak met de VNT Sofia-regels bepalen. Deze Sofia-regels bepalen dat een remiseaanbod in een bepaald (of volledig) deel van de partij of onder bepaalde omstandigheid
verboden is. Bij het opstellen van die Sofia-regels dient rekening gehouden te worden met
drie zaken:
- aantal zetten (altijd wit en zwart) waarbinnen geen remise mag voorgesteld worden
- duur in tijd vanaf het reële aanvangsuur (wit en zwart samen) waarbinnen geen remise
mag voorgesteld worden
- met of zonder de toestemming van de arbiter
Een voorbeeld van de Sofia-regels: zonder goedkeuring van de wedstrijdleider kan een speler
geen remise voorstellen aan zijn tegenstander vooraleer dat er minstens 20 zetten per
speler uitgevoerd zijn én er minstens één uur in totaal is gespeeld.

Rapport FIDE Delegate RvB KBSB 21/02/2015
Periode van 03/01/2015 – 21/02/2015
Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:


Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de FRS (samen met
Daniel die het leeuwenaandeel hiervoor gedaan heeft)



Aanvraag titels





-

Lopend dossier GM-titel Tanguy RINGOIR

-

Lopend dossier FM-titel Arno BOMANS (geval van virtuele overschrijding van 2300-grens)

Aanvraag transfer
-

Lopend dossier Daniele MUZZI (ITA  BEL)

-

De vraag gesteld omtrent correctie van verschillende fouten  Nooit reactie op gekregen.

Batches gelicentiëerde arbiters aanvragen
-



Sven GORTS

Correctie badges aanvragen
-

Patrick VAN DE PERRE



N.a.v. ons nieuw bestuur heb ik dit doorgegeven aan de FIDE en de ECU. Op de FIDE-website
is onze structuur helemaal up to date.



Dossier aangesloten leden volgens de FIDE versus aangesloten leden volgens de KBSB. Sinds
de vorige RvB heb ik ontdekt hoe de jaarlijkse afrekening gebeurt voor de FIDE-factuur.
Blijkbaar is dit een ongewijzigde procedure sinds 2004. Op basis van het aantal verwerkte
toernooien in 2000-2001-2002-2003, aantal actieve geratede spelers in december 2003,
aantal spelers met >2300 elo op juli 2004 heeft elke land een puntenaantal gekregen. Deze
punten kwamen overeen met een bepaald bedrag in CHF (1500). Later is dit naar EUR (905)
omgezet. Concreet is er nu geen noodzaak meer om verder te gaan. Daarom mijn vraag: Wat
nu?



Ik had al een werkdocument aangemaakt voor een procedure omtrent het opsturen van
normen, aanvragen van titels e.d. Dit dient besproken te worden, alsook dienen er
beslissingen genomen te worden.



Sinds begin 2015 is de homologatieprocedure verstrengd bij de FIDE. Op basis hiervan heb ik
het nieuwe homologatiedocument uitgewerkt. Ik heb de FIDE hier ook een heleboel vragen
gesteld. Tot op heden nooit antwoord gekregen.



Trouwens alle formulieren zijn nu in Excel beschikbaar. Zie bijlage.



Ik krijg vele toernooiaankondigingen. Ik moet voor mezelf nog één en ander uitdokteren.
Sinds de nieuwe website werkt dit anders en ik heb nog geen tijd gehad om dit verder uit te
pluizen. Wordt vervolgd.

Commissie van Internationale Scheidsrechters (Raad van Bestuur 2015.02.21).
1. Samenwerking toekomstvisie Kadervorming met VSF.
Samenwerking met de verantwoordelijke kadervorming van de VSF.
Gesprek (van 21.02.2015) met Bart Van Tichelen, verantwoordelijke kadervorming VSF.
2. Nationale Interclubcompetitie: seizoen 2014 – 2015.
Het huidige interclubseizoen 2014 – 2015 is acht ronden ver.
Tot hiertoe zijn er nog geen scheidsrechterlijke problemen te melden.
Er werden (nog) geen klachten tegen de beslissingen van de scheidsrechters ingediend
3. Organisatie van een Fide-seminar voor toekomstige FA’s in samenwerking met de KNSB.
Voorlopig weinig nieuws te melden van uit Nederland.
Recente mails bleven tot op vandaag onbeantwoord.
4. Promotieaanvraag van Kurt Rosskamp tot Nationaal Arbiter A.
De CIS keurde unaniem de promotieaanvraag tot nationaal arbiter A goed van Kurt
Rosskamp, momenteel nationaal arbiter B bij SVDB.

Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter.

