Conseil d’Administration
de la FRBE
28 mars 2015
Rapport Approuvé

Raad van Bestuur
van de KBSB
28 Maart 2015
Gioedgekeurd Verslag

Bernard Malfliet, 21-03-2015
Uitgenodigd - Invités: Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, JeanChristophe Thiry, Raymond Van Melsen, Bart Van Tichelen, Geert Bailleul, Daniel Halleux, Sandra Roubin, Rudolf
Meessen, Jean-Pierre Haverbeke,
Specifieke uitnodiging: Dimitri Logie.
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs

Aanvang 14u00 – Einde 18u00

Début 14h00 – Fin 18h00

1. Inleiding door de voorzitter
Ludo Martens is verontschuldigd, volmacht aan
Bernard Malfliet.

1. Introduction du président
Ludo Martens est excusé, procuration à
Bernard Malfliet.

Jean-Christophe Thiry verontschuldigd. Geen
volmacht.

Jean-Christophe Thiry est excusé. Pas de
procuration.

Günter vraagt hoe we een positieve geest
kunnen terugbrengen in de RVB.

Günter demande comment nous pouvons
redonner un esprit positif à la FRBE.

Interfederaal tornooi: tornooi in Brussel met
support van KCF en Option ten vroegste in
2016.

Un tournoi interfédéral : un tournoi à Bruxelles
avec le soutien de la KCF et d’Option n’est
envisageable qu’en 2016 au plus tôt.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 21 Februari is goedgekeurd.
3.

Arbitrage Interklubs

2.

Approbation rapport CA

Le rapport du 21 fevrier est approuvé.
3.

Abitrage Interclubs

De RVB nodigt Dimitri Logie uit om gehoord te
worden inzake zijn stage NIC

Le CA invite Dimitri Logie concenant son stage
aux ICN

Ten eerste voert Dimitri aan dat het concept
van stage vandaag niet voorzien is in de
reglementen. Dit zou moeten beschreven zijn.
De RVB meent dat dit ook niet verboden is
door het reglement

Premièrement, Dimitri invoque que la notion de
stage n’est pas prévue au Règlement. Il devrait
y être décrit. Le CA estime que ce n’est pas
interdit par le règlement.

Vervolgens vraagt Dimitri waarom hij een
stage zou moeten doen vermits hij reeds Barbiter is. Bovendien werd deze regeling
volgens Dimitri ingevoerd na een voorval vier
jaar geleden en diende drie jaar geleden
afgewerkt te zijn.

Ensuite Dimitri demande pourquoi il doit faire un
stage alors qu’il est arbitre B. En plus, cette
disposition a été introduite selon Dimitri suite à
un incident d’il y a quantre ans et aurait dû être
traité il y a trois ans.

Terzake van het voorval waarop Dimitri niet
kon deelnemen bevestigt hij dat hij wegens
hevige pijn de avond voordien niet in staat was
om te arbitreren. Dit werd medisch
onderzocht. Hij werd pas in de namiddag
wakker en zag zich genoodzaakt om af te
zeggen om 13u42. Hij beseft dat dit zeer
laattijdig is.

Concernant cet incident-ci, Dimitri confirme qu’il
n’était pas en état d’arbitrer suite à une douleur
intense la veille au soir. Cela a été constaté
médicalement. Il ne s’est réveillé que dans
l’après-midi et il s’est vu contraint de se
décommander à 13h42. Il a conscience que c’est
très tard.

Dimitri wenst opnieuw arbiter te zijn in de
interklubs vanaf volgend seizoen, en wenst
nadien internationaal arbiter te worden.

Dimitri souhaite à nouveau être arbitre en
interclubs à partir de la saison prochaine et il
souhaite ensuite devenir arbitre international.

Op vraag van Luc bevestigt Dimitri dat hij de
dag voordien om 11:07 gevraagd heeft naar
de weersomstandigheden en eventuele
aflastingen (omdat er sneeuw op komst is)

Sur demande de Luc, Dimitri confirme qu’il s’est
informé des conditions météorologiques la veille
à 11h07 et sur d’éventuelles remises (parce que
de la neige est annoncée).

De RVB bespreekt de mededeling door Dimitri
en vindt geen nieuwe elementen, en vooral

Le CA duscute la communication de Dimitri et
trouve qu’il n’y a pas d’élément neuf, que
surtout, il n’y a pas d’excuses et pas de prise de

zijn er geen excuses en geen besef dat een
verwittigining om 13:42 te laat is.

conscience qu’un avertissement à 13h42 est
trop tard.

De RVB bevestigt de beslissing van vorige
vergadering met 6 stemmen voor en twee
onthoudingen en geeft aan dat dit geen
sanctie is, de KBSB kiest wie ze opstelt en het
niet opstellen van een arbiter houdt zeker niet
in dat de arbiter gesanctioneerd is.
De beslissing zal de tijd laten om vast te
stellen dat Dimitri zijn engagementen kan
opvolgen.

Le CA confirme la décision de la réunion
précédente par six voix pour et deux abstentions
et déclare que c en’est pas une sanction : la
FRBE choisit qui elle aligne comme arbitre et le
fait de ne pas être aligné n’implique pas que
l’arbitre est sanctionné.
La décision donne du temps pour constater que
Dimitri peut respecter ses engagements.

4.

4.

Jeugd

Jeunesse

Marc stelt voor om de afschaffing van de reeks
Elite vanaf het Belgisch jeugdkampioenschap
2016 voor te stellen op de BAV. Steeds zware
problemen met jongens en meisjes van de 16, -18 en -20 die in hun reeks kampioen zijn
maar hun beloning (gratis verblijf en
deelname) naar de elite zien gaan. Anderzijds
de zeer sterke deelnemers (waarvoor de elite
in het leven werd geroepen) nemen niet deel
bij de elite omdat ze mooi geld kunnen
verdienen in andere (buitenlandse) toernooien.
Geert betreurt dat er geen alternatieve
oplossingen zijn dan het afschaffen van de
elite groep. De RVB zal dit op de agenda van
de BAV plaatsen, en Marc schrijft een
verklarende nota.

Marc propose de proposer à l’AGE la suppression
de la série Elite à partir du du Championnat de
Belgique de la Jeunesse 2016. Il y a de plus en
plus souvent de grands problèmes avec les
garçons et les filles des -16, -18 et -20 qui sont
champions dans leur catégorie, mais qui voient
leur récompense (séjour et participation
gratuits) attribuée à l’élite. D’autre part, les
joueurs vraiment forts (pour qui la catégorie de
l’Elite a vu le jour) ne participent plus à ce
tournoi, car ils peuvent gagner pas mal d’argent
dans
d’autres
tournois
(étrangers).
Geert déplore qu’une sloution alternative à la
suppression du groupe Elite n’est pas proposée.
Le CA mettra le point à l’ordre du jour de l’AGE
et Marc écrira une note explicative.

Op vraag van Marc bevestigt de RVB dat de
aanduiding van de arbiters in het
interscholenkampioenschap de
verantwoordelijkheid is van de organisator. De
arbiters moeten uiteraard wel erkend zijn.

A la demande de Marc, le CA confirme que la
désignation des arbitres dans le championnat
interscolaire
est
la
responsabilité
de
l’organisateur.
Les
arbitres
doivent
naturellement être reconnus.

Marc denkt erover om te wijzigen dat in de
reglementen interscholen de matchpunten
primeren in plaats van de bordpunten. De RVB
wenst dat dit eerst onderzocht wordt met de
federaties en de ligas alvorens iets te
veranderen.

Marc réfléchit
interscolaires
priment sur
demande que
fédérations et

5.

Voorbereiding BAV 6-6-15

Budgetnota

5.

à changer dans le règlement des
le fait que les points de match
les points de tableau. Le CA
ce soit d’abord examiné avec les
les Ligues avant de le changer.

Préparation AGE 6-6-15

Note budget

-

Prijzen en boetes NIC: verslag van Luc
van oktober

-

Prix et amendes ICN
Formation Jeunesse : note de Bernard

-

Jeugdopleiding: nota Bernard

-

-

Toptornooien: nota Bernard

Tournois de haut niveau : note de
Bernard

-

Schoolschaak: nota Bernard

-

Echecs à l’école : note de Bernard

-

BK Senioren: nota Luc
Website: nota Bart

-

CB Seniors : note de Luc
Site web : note de Bart

Daarnaast is er ook een uitleg nodig over 3
euro extra lidgeld nodig om het minimale
budget uit het verleden te equilibreren.
De samenvattende nota zal opgesteld worden
door de secretaris generaal en de
ondervoorzitter en via e-mail afgewerkt
worden binnen de RVB, ten laatste tegen 19
april en vertaald worden tegen 26 april.

En outre, une explication est nécessaire sur les
3 euros de cotisation supplémentaire
nécessaires pour équilibrer le budget minimal
basé sur le passé.
La note de synthèse sera rédigée par le viceprésident et par le secrétaire général et sera
finalisée au sein du CA pour le 19 avrilo au plus
tard et sera traduite pour le 26 avril.

Omvang budget met inbegrip van budgetnota
is ongeveer 125000 euro, en rekening
houdend met de inkomsten ongeveer 22 euro
per lid.
Verder denkt dat de RVB een bijdrage moet
vragen voor de publiciteit op de website.

Le volume du budget en tenant compte de la
note budgétaire est d’environ 125000 euros et,
en tenant compte des recettes, environ 22
euros par membre.
En outre, le CA doit demander une contribution
pour la publicité sur le site web.

Wijzigingen aan Statuten, HR en TR

Modifications au Statuts, ROI et RDT

6.

-

1 rekeningtoezichter, in plaats van 2,
dit volstaat volgens de wettelijke
verplichtingen.

-

1 vérificateur aux comptes à la place de
de 2. C’est assez selon les prescriptions
légales.

-

Afschaffing Gesloten tornooi BJK

-

Abolir le Tournoi fermé CBJ

-

Verhoging maximaal lidgeld per speler
naar 50 euro, in functie van het
goedgekeurd budget

-

Augmentation de la cotisation maximale
par joueur vers 50 euro, en fonction du
budget approuvé.

-

TR Art 1d, vereiste foto

-

RDT, article 1d: photo obligatoire

-

TR Art 19c, sofia-regels

-

RDT, article 19c: règles de Sofia

Toernooien

6.

Tournois

De gemeenschappelijke laatste ronde van de
NIC kan doorgaan bij Option in Leuven. Er zal
nog een organisator gezocht worden. In
functie hiervan zal een beslissing genomen
worden.

La dernière ronde commune des interclubs peut
avoir lieu dans les locaux d’Option à Louvain. On
cherchera encore un organisateur. Une décision
sera prise en fonction de cela.

7.

7.

Bespreking

Discussion

De KBSB is van mening dat zolang schaken niet
erkend is als sport, de KBSB niet moet
beantwoorden
aan
het
wereld-antidopingbeleid onderschreven door FIDE.

La FRBE estime qu’aussi longtemps que les
échecs ne sont pas reconnus comme sport, elle
ne doit pas se conformer à la politique antidopage mondiale souscrite par la FIDE.

Raymond krijgt een mandaat om een
deelnemer te vinden voor het tornooi van de
francophonie in Montreal

Raymond reçoit le mandat de trouver un
participant pour le tournoi de la Francophonie à
Montréal.

The Dark Horse film: de secretaris generaal zal
verdere informatie inwinnen.

Le film The Dark Horse : le secrétaire général va
recueillir des informations supplémentaires.

Georges Marchal zal vanaf september Pairtwo
niet meer onderhouden. Hij heeft een
programma SWAR ontwikkeld en vraagt
ondersteuning van KBSB. De RVB zal eerst dit
programma onderzoeken alvorens een steun
toe te zeggen.

Georges Marchal arrêtera la maintenance de Pair
Two en septembre. Il a développé un
programme SWAR et demande le soutien du CA
pour celui-ci. Le CA va d’abord tester le
programme avant d’accorder son soutien.

Rapport VNT RvB KBSB 28/03/2015
Periode van 21/02/2015 – 28/03/2015
1) NIC 2014-2015
 Rondes 9, 10 en 11 (voor eerste afdeling) zijn ook zonder noemenswaardige problemen verlopen.
In ronde 9 heb ik wel de grootste klacht ontvangen gevolgd door de enige echte uitspraak van dit
seizoen: een geval waar de 40ste zet uitgevoerd werd waarbij de elektronische klok aangaf dat de
vlag gevallen was met exact 1:00 aanduiding (m.a.w. niet binnen de tijd) gekruid met
haantjesgedrag tussen verantwoordelijken van twee naburige clubs. Mijn uitspraak werd aanvaard
door beide clubs. In ronde 9 is er eveneens een probleem gemeld over een beslissing van de
arbiter in de match om de derde plaats tussen Rochade Eupen en Wirtzfeld. Dit – eenzijdig –
verhaal is zelfs uitgebreid in de krant verschenen. Maar er is geen klacht van gekomen.
 Ik ben geweest naar de semi-gemeenschappelijke ronde (Eynatten 1 – Wirtzfeld 1 en Amay 1 –
Brugge 1) en ik heb er de bekers overhandigd aan de eerste drie ploegen.
 Belgisch interclubkampioen 2014-2015 is Amay 1, gevolgd door Eynatten 1 en Wirtzfeld 1. Deze
hebben al aangegeven om België te vertegenwoordigen in Skopje op de Europese Club Cup.
 Er zijn tot nu toe 4 IM-normen behaald:
- François GODART (CREC) die hiermee zijn IM-titel kan aanvragen.
- Thibaut VANDENBUSSCHE (KGSRL). Dit was ook zijn derde norm, maar hij heeft 2
partijen te weinig, dus hij moet een vierde norm halen.
- Fabrice WANTIEZ (Fontaine)
- Frederic DECOSTER (KBSK).
Er waren twee spelers die ook dachten een norm behaald te hebben, maar de gemiddelde elo van
hun tegenstanders waren twee of drie punten te weinig in vergelijking met hun behaalde score.
2) BK 2015
 Tot nu toe zeer vlotte samenwerking met organisator Jan T’Sas (Oude God). Hij heeft mij de
volgende zaken toegefluisterd.
 Op de website www.belchess2015.be is nu ook de Duitstalige versie beschikbaar.
 Alle 5 de partijen van de experten en de eerste 10 borden van het open worden live gestreamd op
de website. Daarnaast worden de partijen van borden 11 tot 30 dagelijks gepubliceerd bij de
gestreamde partijen.
 Met Ludo zijn afspraken gemaakt of antwoorden verkregen omtrent de notatieformulieren en de
verzekering.
 De prijzen zullen binnenkort op de website verschijnen.
3) NIC 2015-2016
Ziehier ter herinnering. Groen is op de RvB van 03/01/2015 beslist.
Ronde
1
2
3
4
5
res. 1
6
7

2015-2016
zo. 27/09/2015
zo. 11/10/2015
zo. 08/11/2015
zo. 22/11/2015
zo. 29/11/2015
zo. 13/12/2015
zo. 31/01/2016
zo. 21/02/2016

2014-2015
zo. 28/09/2014
zo. 19/10/2014
zo. 02/11/2014
zo. 16/11/2014
zo. 30/11/2014
zo. 07/12/2014
zo. 11/01/2015
zo. 25/01/2015

8
res. 2
9
10
11-1
11-rest
test
res. 3

zo. 06/03/2016
zo. 13/03/2016
zo. 20/03/2016
zo. 17/04/2016
zo. 24/04/2016
zo. 24/04/2016
za. 30/04/2016
zo. 22/05/2016

zo. 08/02/2015
zo. 18/01/2015
zo. 01/03/2015
zo. 15/03/2015
zo. 22/03/2015
zo. 29/03/2015
zo. 26/04/2015
zo. 08/03/2015

N.a.v. de ontvangen kritiek is de vorige vergadering besloten om deze beslissing mogelijks te herzien
indien er alsnog kandidaturen zouden binnenkomen. De voorzitter heeft een kandidatuur aangebracht
(Kasparov Chess Foundation Europe te Option in Leuven). Zie het reeds doorgestuurde bezoeksrapport.
De gestelde vraag in dit rapport is : Wie is de organisator hiervan? Wie zorgt voor de bekers van de eerste,
tweede en derde plaats?
4) BK Blitz – Rapid - Senioren 2015
BK Senioren 2015: geen kandidatuur ontvangen.
BK Blitz 2015: za. 02/05/2015 vanaf 10u te Saint-Ghislain (12 dubbele rondes).
BK Rapid 2015: nog geen kandidatuur ontvangen.
5) Pair Two / SWAR
De stand van zaken is als volgt:
 Pair Two met 6.06 is uit. Deze werkt met het FIDE-paringsmodule JaVaFO. D.w.z. dat de Pair
Two de paringen maakt die de FIDE voorstelt.
 Daarnaast heeft Georges Marchal doorgegeven dat hij Pair Two zal onderhouden tot en met
31/08/2015.
 Georges Marchal is bezig 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. Hij vraagt hier éénmalig 1.000 EUR en jaarlijks 375
EUR onderhoudskosten. Anderzijds dienen er dan wel concrete afspraken (zelfs garanties)
gemaakt te worden dat de KBSB inspraak heeft in de ontwikkeling van modules/features/enz.
6) Reglementen
Ziehier reglementswijzigingen voor de eerstvolgende AV.
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 remise-aanbod

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 28/03/2015
Periode van 21/02/2015 – 28/03/2015
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)
- Lopend dossier FM-titel Rob MICHIELS
- Volgende week wordt de IM-titel voor François GODART aangevraagd
Aanvraag transfer
- Afgerond dossier Daniele MUZZI (ITA  BEL)
- De vraag gesteld omtrent correctie van verschillende fouten  Ik heb hier reactie op gekregen
dat de KBSB altijd zal moeten betalen in geval er fouten dienen gecorrigeerd te worden.
Batches gelicentiëerde arbiters aanvangen voor:
- Steven BELLENS
- Sven GORTS
Gecorrigeerde badge ontvangen voor:
- Patrick VAN DE PERRE
De FIDE gaat (eerst tegen 01/04/2015, uiteindelijk) tegen 01/07/2015 een nieuw veld verplicht
maken. Daarnaast zal het ook niet meer mogelijk zijn om nieuwe Belgische spelers zonder FIDEID via een toernooirapport een FIDE-ID te geven. Nu dient dus elke Belgische speler zonder
FIDE-ID voor het indienen van een FIDE-rapport een FIDE-ID te hebben en dit kan dus enkel
manueel. De velden zijn: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres. Omdat in
de bestanden van de KBSB de geboorteplaats niet bestond, is dit veld toegevoegd. Er wordt
gevraagd aan alle clubs om dit veld op te vullen.
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.
De communicatie omtrent het gebruik van de elektronische klokken in de nationale interclubs
vanaf seizoen 2015-2016 is gebeurd.
Ik heb een opmerking gekregen om bij de uitleg naast het instellen van de klokken, ook te
beschrijven hoe men een tijdscorrectie dient te doen.
Daarnaast heb ik ook twee negatieve opmerkingen gehoord over waarom een DGT 2000 niet
gebruikt ma g worden.
Naast informatie over het nieuw speeltempo en welke klokken er mogen gebruikt worden, stond in
die communicatie ook info over het doorgeven van de individuele uitslagen, de NIC-kalender
2015-2016, de verplichting van een recente foto op de FIDE-website en de Belgische
Kampioenschappen.

Commissie van Internationale Scheidsrechters, Kadervorming KBSB (Raad van
Bestuur 2015.03.28).
1. Samenwerking toekomstvisie Kadervorming met VSF.
Zoals reeds vermeld tijdens de vorige vergadering wordt er, samen met de verantwoordelijke
kadervorming van de VSF, gewerkt aan een provinciale scheidsrechters dag (1 dag per provincie)
waarbij vooral het correcte gebruik van de elektronische klokken aan bod komt.
De mogelijkheid zal onderzocht worden hoe dit ook voor het Franstalige en Duitstalige landsdeel
kan georganiseerd worden.
Van de verantwoordelijken kadervorming van de KNSB mocht ik een scheidsrechterscursus
ontvangen.
Die cursus kan wellicht, samen met reeds bestaande cursussen, mede als basis dienen voor het
opstellen van een uniforme cursus binnen de KBSB.
2. Nationale Interclubcompetitie: seizoen 2014 – 2015.
Het huidige interclubseizoen 2014 – 2015 is afgelopen.
Er zijn geen scheidsrechterlijke problemen te melden.
Er werden (nog) geen officiële klachten tegen de beslissingen van de scheidsrechters ingediend.
De verantwoordelijke nationale toernooien vroeg mij om tijdens de laatste 2 ronden voor enkele
risicomatchen in de lagere afdelingen een extra scheidsrechter aan te duiden.
3. Organisatie van een Fidé-seminar voor toekomstige FA’s in samenwerking met de KNSB.
Uit een recente mail van de KNSB blijkt dat er geen Fidé-seminar georganiseerd zal worden
wegens geen interesse bij de Nederlandse scheidsrechters.
Samen met Luc Cornet, Fidé-verantwoordelijke, en Bart Van Tichelen, verantwoordelijke
kadervorming VSF, wordt nu nagekeken of het haalbaar is om dergelijke seminar binnen de
KBSB te organiseren.
Alle NA-A-arbiters met Fidé-licentie zijn daarvan op de hoogte gesteld.
Enkele arbiters overwegen om dergelijke seminar te volgen via het internet.
1 arbiter heeft zich reeds ingeschreven voor het volgen van dergelijk internetseminar.
4. Vergadering CIS:
Dinsdag 14 april 2015 te Blankenberge (tijdens het BJK)
5. Promotieaanvraag:
Nihil.
Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter.
Verantwoordelijke kadervorming KBSB.

Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer &
Softwares
CA FRBE-KBSB-KSB 28-03-2015 à Alma Échecs.
Classement ELO

RAS
Immatriculations
Membres
affiliés

30/09/09

31/05/10

31/05/11

31/05/12

31/05/13

%
juniors

31/05/14

VSF

3012

2888

2870

2966

2948

33

2923

2607

2995

31

FEFB

1469

1358

1305

1380

1341

18.5

1400

1238

1429

23

SVDB

378

345

344

366

410

31

409

443

451

41

Total

4859

4591

4519

4712

4699

27

4732

4288

4875

30

15/09/14 24/03/15

%
juniors

Remarquons que le nombre d’affiliés est supérieur à celui de mai 2009, partiellement expliqué
par les nombreuses affiliations d’enfants d’écoles primaires de la communauté germanophone
et du Brabant Wallon.

Sites web FEFB et FRBE-KBSB
Le nouveau site FEFB et son forum se sont installés dans un nouvel espace web, toujours
chez Infomaniak mais indépendant du site national. On cohabitait ensemble jusqu’à présent ce
qui engendrait des surcharges serveur et une menace d’expulsion par notre hébergeur. Ce
nouveau site a été activé ce 02/01/2015 par son webmaster, moi-même.
Quant à votre site, il est toujours aussi “pauvre” en contenu. Voir annexe 1 ci-dessous pour un
devis lifting.

Softwares


PairTwo v6.03
Après beaucoup de travail, la version 6 avec le moteur d’appariements JaVaFo
(approuvé par la FIDE) a été testée et fonctionnelle. Il est disponible en téléchargement
sur notre site. Encore 1000 mercis à Georges pour sa disponibilités à résoudre des
problèmes au pied levé !!! La maintenance de PairTwo ne sera plus assurée dès le
01/09/2015.



Players Manager – Player.dbf (Chess Manager)
Dans la table “signaletique”, là où les affiliations sont créées par les responsables de
clubs, les 2 champs NOM et PRENOM sont formatés, première lettre en majuscule, le
reste en minuscule, lettres accentuées préservées. Dans Chess Manager, le
formatage du NOM PRENOM de Player.dbf sur 25 caractères est passé à Nom, Prenom
32 caractères comme à la FIDE, donc, sans aucun accentués.
Un nouveau champ « Lieu de naissance » a été ajouté à la fiche de chaque joueur. Cette
donnée est exigée par la FIDE (ainsi qu’une adresse mail), données que les clubs vont
devoir collecter auprès de leurs joueurs pour ensuite compléter la fiche de chacun de
leur joueur.



CalcNorm: programme”on line” pour la detection des normes. 2 corrections ont été
apportées

Raiting Officer

1. Demandes d’homologation FIDE. Un nouveau formulaire, plus complet, est disponible en
ligne sur le site FEFB-KBSB. Dans ce formulaire, la FIDE demande plus de
renseignements qu’auparavant concernant le tournoi en question.
2. Dès le 1er juillet (nouveau revirement de la FIDE), ces 2 données seront absolument
nécessaires si l’on souhaite attribuer un FIDE-ID à un joueur. Si un seul joueur parmi les
participants ne possède pas de matricule FIDE les résultats du tournoi tout entier ne
pourront pas être soumis à la FIDE pour le traitement ELO. Pour pouvoir attribuer un
matricule FIDE à ce nouvel affilié, il FAUDRA pouvoir disposer, dans sa fiche, de son lieu
de naissance et d’une adresse mail valide.
Daniel Halleux
24/03/2015

Bonjour Monsieur Malfliet,
Comme convenu, je vous renvoie mon email concernant la sortie du film néo-zélandais THE DARK HORSE, de
James Napier Robertson (http://www.imaginefilm.be/fr/films/catalogue/item/911-the-dark-horse).
Il raconte l’histoire de Genesis Potini, un champion d'échecs atteint de troubles bipolaires. A sa sortie de
clinique, il doit trouver un projet d'avenir pour lui et son neveu Mana dont le destin est de
devenir gangster comme son père. S'appuyant sur les valeurs authentiques de sa culture Maori, il va
devenir l'entraîneur d'un club d'échecs rassemblant des jeunes du quartier.
C’est un très beau film qui a été présenté lors du RAMDAM film festival de Tournai en début d’année et qui y
a déjà rencontré un grand succès. Le producteur nous a informé que FIDE l’avait également beaucoup
apprécié.
Nous pensons qu’il pourrait vous toucher et séduire vos membres. C’est pourquoi nous nous demandions si
vous seriez éventuellement intéressé de travailler avec nous sur la sortie de ce film et si il serait possible de
faire de la communication pour la sortie de ce film à votre réseau.
Vous m’avez parlé du tournoi des jeunes se déroulant pendant les vacances de Pâques. Serait-il imaginable
de pouvoir communiquer sur le film lors de cet évènement (grâce à des flyers ou au posters)? Si jamais vous
pensez que cela peut-être intéressant pour vous, nous pourrions vous proposer une location du film en
avant-première pour une vision privée lors de ce championnat ou bien plus tard (les conditions de location
dépendront du nombre de spectateurs).
La sortie du film est prévue pour le 10 juin. Si cela vous intéresse, je peux vous proposer de venir le voir sur
grand écran dans notre bureau à Uccle dès la semaine prochaine.
En pièce jointe, vous trouverez une fiche avec les informations relatives au film.
En vous souhaitant une belle journée.

