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KGSRL 
OVIC – CLUBKAMPIOENSCHAP – LIGAKAMPIOENSCHAP O-VL. – VERSLAG 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  VAN 26/09/20  

 

 
 

Agenda kort 

Dinsdag 06/10: Bestuursvergadering 

 

Vrijdag 09/10: Alternatieve training 

 

Zaterdag 10/10:  

• OVIC R1 (bis) 

• Alternatieve training 

 

Zondag 11/10: SEC stap 1 t/m 6 

 

Vrijdag 16/10: Alternatieve training 

 

Zaterdag 17/10:  

• Sluiten inschrijvingen voor 

clubkampioenschap  

• Algemene vergadering VSF 

• Debutantentoernooi Wachtebeke 

 

Zondag 18/10: OVIC R2 

 

 

 

Uitgebreide agenda op website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Vlaamse Interclub 

Op zondag 04/10/20 vond de eerste ronde plaats. Winst was er voor ploeg 2 en 8, ploeg 1 en 10 

deelden de punten. Ploeg 7, 9 en 11 moesten het onderspit delven. Op zaterdag 10/10 om 14u00 

wordt in Schaakhuis Caïssa  het resterende programma van OVIC ronde 1 afgewerkt. 

 

| KGSRL 3 - KGSRL 4 | KGSRL 5 - KGSRL 6 | KGSRL 12 - KGSRL 13 | 

 

Verdere info met betrekking tot de Oost-Vlaamse IC > kgsrl.be 

 

 

GELIEVE STEEDS DE COVID-19  

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN TE RESPECTEREN! 

http://www.kgsrl.be/
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Clubkampioenschap 

Reglement en Info 

 

 

Door Covid-19 heeft het clubkampioenschap enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Zo zullen niet alle reeksen tezelfdertijd kunnen 

spelen omdat we maximum 56 spelers kunnen toelaten. Elke ronde wordt dus verdeeld over 2 speeldagen. Ook aan de samenstelling van 

de verschillende reeksen zijn wijzigingen gebeurd. Noteer alvast dat voor de hoogste reeksen het clubkampioenschap zal starten op 

31/10/20. Inschrijvingen voor het clubkampioenschap dienen te gebeuren via het formulier dat binnenkort beschikbaar zal zijn op onze 

website. Men kan inschrijven tot 17/10/20. 

 

Het volledige reglement is beschikbbaar op onze website (klik > Activiteiten > Clubkampioenschap > 2020-2021 > Reglement). 

  

Ligakampioenschap Oost-Vlaanderen 

Reglement en Info 

 

KGSRL is gastheer voor het Ligakampioenschap 2020-2021. De formule blijft ongewijzigd in een Open Reeks en een Gesloten reeks. Er was 

een voorstel ingediend om het toernooi op te splitsen in een groep +1800 Elo en een groep -1800 Elo, het werd uitvoerig besproken op de 

laatste algemene vergadering van de Liga Oost-Vlaanderen, doch alles blijft voorlopig bij het oude. De speeldagen zijn de volgende: vrijdagen 

13.11.20, 11.12.20, 08.01.21, 05.02.21, 05.03.21, 19.03.21. Slotronde + prijsuitreiking op vrijdag 23.04.21. 

 

Ook voor het ligakampioenschap geldt door Corona een maximum bezetting van 56 spelers. De eerste 56 ingeschreven deelnemers zijn 

gerechtigd tot deelname. Voor wie later inschrijft kunnen we dit jaar geen deelname garanderen. De situatie wordt permanent geëvalueerd op 

basis van de door de overheden opgelegde richtlijnen. 

 

Inschrijvingen voor het ligakampioenschap Oost-Vlaaneren dienen te gebeuren via het formulier dat binnenkort beschikbaar zal zijn op onze 

website. 

 

Het volledige reglement is beschikbbaar op onze website (klik > Activiteiten > Ligakampioenschappen > 2020-2021 > Reglement). 

 

 

 

Lidgelden seizoen 2020-2021: 

betaling op BE48 7374 2629 4027 

 

 
 
 

Tweede aansluiting kan zijn: 

 

• vanaf 2de lid van eenzelfde gezin met aansluiting bij VSF. Indien twee of meer personen van hetzelfde gezin lid zijn van KGSRL wordt 

diegene met de grootste bijdrage als eerste aansluiting beschouwd. 

 

• 2de aansluiting bij KGSRL waarbij dat lid reeds aangesloten is bij een andere club waar hij reeds de VSF-bijdrage betaalt. 

 

Aspirant-lid: enkel voor nieuwe leden - wordt niet onmiddellijk aangesloten bij de overkoepelende schaakinstanties - komt niet in 

aanmerking voor prijzen van interne toernooien - ontvangt digitaal clubblad per e-mail. 

 

Steunend lid: uit sympathie - geen schaakactiviteiten - geen digitaal clubblad. 

 

 



05 OKTOBER 2020      KGSRL 

 

PAGINA 3 

 
COVID - 19 

Maatregelen clubavond op vrijdag – horeca 
 

▪ Schaakhuis Caïssa is open van 20u00 tot 01u00. 

▪ Kom niet naar de schaakclub als u ziektesymptomen vertoont. 

▪ Zorg voor een goede handhygiëne, ontsmet uw handen bij het binnenkomen en raak alleen voorwerpen aan die u nodig hebt. 

▪ Er kan alleen aan tafel geconsumeerd worden, de toog is er enkel om dranken te bestellen. 

▪ Er kunnen maximaal 10 personen aan een tafel (excl. kinderen jonger dan 12 jaar) plaatsnemen. 

▪ Hou 1,5 meter afstand. 

▪ Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar behalve wanneer u aan tafel zit. 

▪ Beperk uw verplaatsingen in de club. 

▪ Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos. 

▪ De barverantwoordelijke noteert de contactgegevens van alle bezoekers. 

 

 

  

 

COVID-19 

Maatregelen bij het organiseren van een schaakactiviteit (update) 

Algemeen 

 
 

• Het dragen van een mondmasker tijdens de partij is verplicht. 

• Respecteer steeds de afstand van 1,5 m. 

• Enkel de noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Drank 

of eten halen aan de toog of naar het toilet gaan is toegestaan.  

• Gelieve ook de opgelegde looprichting te respecteren. 

• De handen ontsmetten en/of vaak wassen, zeker vóór de 

partij. 

• Wie in de dagen voor de activiteit ziekteverschijnselen 

vertoonde, dient thuis te blijven. 

• Wie kort na de activiteit positief test dient de club te 

verwittigen. 

• Personen die het wensen mogen op twee borden spelen. Zij en 

hun tegenstander zullen vervolgens spelen volgens het blinden-

principe: elke gespeelde zet aan elkaar mondeling doorgeven. 

• De schaakactiviteit wordt georganiseerd als een 

binnenevenement met een zittend publiek. 

• Er zijn geen toeschouwers toegelaten. 

• Inschrijvingen gebeuren in principe online of via e-mail.. 
 

 

Gedurende de partij 
 

 
• Er is geen fysiek contact tussen de spelers. Een andere 
vorm van begroeting is uiteraard wel toegestaan. 
• Na de partij worden de stukken terug in de beginpositie 
gezet, en verlaat men de zaal. Neem ook alle papier, 
flesjes,…,mee. 
• Spelers mogen bij het slaan de stukken van de 
tegenstander van het bord nemen. 
• Gedurende de activiteit is de verantwoordelijke van de 
schaakactiviteit / arbiter aanwezig en draagt een 
mondmasker. 
 

 

Verantwoordelijke corona op de activiteit 
 

 

Een coronaverantwoordelijke wordt aangeduid en zal 

aanwezig zijn. Deze kan bijgestaan worden door de 

barverantwoordelijke. Uitzonderlijk, bijv. op een gewone 

clubavond, kan deze functie uitgeoefend worden door de 

barverantwoordelijke:  

• is op de hoogte van de te nemen maatregelen; 

• kijkt na dat de regels in de club duidelijk zichtbaar 

uithangen; 

• informeert zo nodig de deelnemers en ouders over de regels; 

• registreert wie aanwezig is op de schaakactiviteit; 

• handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen in 

onvoorziene omstandigheden. 

• communiceert met het bestuur; 

• controleert dat voldoende desinfecterende middelen 

aanwezig zijn. 

 

 

Materiaalverantwoordelijke  
 

 

• Zorgt voor de indeling van de zalen, aantal beschikbare 

borden en sets. 

• Zorgt dat tafels en borden in de gewenste opstelling staan. 

• Zorgt voor het ontsmetten van borden en sets voor en na de 

partij, indien nodig. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VAN 26 SEPTEMBER 2020 
 

Aanwezige bestuursleden: 

Sofie Roels, Philipe Goethals, Nouri Zouaghi, Dirk Gregoir, Marc VanSon, Valère DeBuck 

 

Aanwezige leden: 

Yvonne Klijsen, Johan Goormachtigh, Hans Secelle, Wim Versporten, Alain Mauquoy, Werner Cornelis, Albert Vincent, Ayla Vincent, 

Gerard De Caluwé, Tom Van Muylem, Veronique Inghelbrecht, Gunter Deleyn, Stefaan Phlips, Philip Traest, Gaëtan Meignen, Gertjan 

Verhaeren, Gert Devreese, Luc Van Hoecke, Kristian Gonzales Barman, Geert Van der Stricht 

 

Verontschuldigd: 

Etienne Van Leeuwen, Yves Van de Kelder, Olaf Audooren, Frederik Van Parys, Emilien Petit, Stefaan De Visser, Eric Speybroeck, 

Harry Cattoir 

De dagorde wordt afgewerkt: 

 

1. Dirk Gregoir zit, in afwezigheid van Stefaan De Visser, de 

vergadering voor en neemt het woord:  

Beste vrienden, 

 

Welkom op deze algemene ledenvergadering midden deze turbulente 

periode, waarin de corona pandemie de wereld en onze samenleving 

op vele wijzen heeft beïnvloed. 

 

Zoals u kan zien vervang ik onze voorzitter Stefaan. Deze voormiddag 

heeft Stefaan een speciale videovergadering belegd met ons bestuur 

waarin hij mij vroeg hem te vervangen voor deze vergadering. Hij is 

namelijk verplicht in quarantaine geplaatst samen met alle collega’s 

van zijn afdeling op het werk. Zeven van de 21 personeelsleden van 

zijn afdeling zijn besmet geraakt met Covid-19. Stefaan is intussen 

reeds getest, het resultaat was gelukkig negatief.  

 

Stefaan is dus verontschuldigd samen met de leden die gevraagd 

hebben hen te verontschuldigen voor deze vergadering (zie 

verontschuldigingen supra). 

 

2. Goedkeuring notulen AV 14/09/2019 

De notulen van de AV van 14/09/2019 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag van de voorzitter:  

 

Dirk leest het aan hem overgemaakte verslag van Stefaan voor: 

 

Beste leden, 

 

Voor het eerst in 20 jaar kan ik niet aanwezig zijn op de algemene 

ledenvergadering. Dezelfde oorzaak die de club de laatste maanden 

getroffen heeft belet me hier vandaag te zijn. Voor de duidelijkheid dit 

is preventief. Een aantal collega’s van mij zijn positief getest. Ik heb 

met die collega’s geen contact gehad dat als risicovol kan beschouwd 

worden. Ik ben gisteren ook getest en deze test was negatief. De 

maatregel is me preventief opgelegd door de HR-afdeling van het 

bedrijf waar ik werk. Niet omwille van enige wettelijke regels.  

Onderstaande tekst is ook geschreven voor ik wist dat ik hier vandaag 

niet ging zijn.   

 

In normale jaren kan ik bij het opmaken van het moreel verslag van de 

voorzitter inspiratie halen bij voorgaande jaren. Ondanks dat het 

duidelijk was dat 2019-2020 anders was dan andere jaren heb ik toch 

eens gekeken naar mijn tekst van de vorige algemene leden 

vergadering. Bij het lezen van het verslag is me duidelijk geworden 

hoe snel alles verlopen is. Vorig jaar sprak ik nog in termen van “We 

hebben een goede werking achter de rug” en “op financieel vlak zijn er 

geen ernstige problemen.” Ook de vooruitzichten van de diverse 

toernooien zag er veelbelovend uit   

Onmiddellijk na de vorige algemene vergadering bleek het dat het een 

atypisch schaakjaar zou worden. Het was niet corona dat zich als 

eerste probleem aangemeld heeft. 

Begin november kregen we te horen dat we niet meer terecht konden 

in het Sint- Barbaracollege voor de organisatie van ons open toernooi. 

Het spookbeeld van de vorige zoektocht kwam opnieuw naar boven. 

Er was nu eenmaal geen ideale locatie in Gent. En de meeste locaties 

waren in de periode dat we het toernooi organiseren, de Gentse 

Feesten, niet beschikbaar.   

 

Als bestuur hebben we deze uitdaging aanvaard en zijn er ook veel 

initiatieven geweest om een nieuwe locatie te zoeken. Ook alle 

suggesties van leden zijn onderzocht op hun haalbaarheid.  

Uiteindelijk hadden we drie opties. Elk met hun voor- en nadelen.  Een 

oude bekende was een eerste optie. De Sint-Pietersabdij zou ons een 

uitzonderlijk kader geven. Echter waren de beschikbaarheid van de 

zalen en de toegankelijkheid een probleem.  Een tweede optie was het 

ICC. Daar was vooral de huurprijs die het een onhaalbare optie 

maakte. De laatste optie was “Het Kuipke”. Eigendom van de Stad 

Gent.    

 

De eerste communicatie over de nieuwe locatie was buiten toen Covid 

ernstige vormen begon aan te nemen. Folders waren al klaar, de 

inschrijvingssite zou gelanceerd worden en de mailing wachtte enkel 

op de knop ‘send’. Het project is toen on hold gezet. Toen enkele 

weken later de definitieve beslissing kwam dat de Gentse feesten dit 

jaar niet zouden doorgaan hebben we het open van Gent 2020 

definitief geannuleerd.  Voor het eerst zou er geen open van Gent zijn 

in de zomer.   

 

In maart kwam de lockdown naar aanleiding van Covid-19. Ik wil hier 

geen lans breken voor de overheid en haar beslissingen. Daar heeft 

iedereen zijn eigen mening over. Maar Covid en zijn gevolgen waren 

er. En als bestuur moesten we hiermee rekening houden.    

Als club hebben we steeds geprobeerd de regels na te leven. Dit heeft 

binnen het bestuur voor stevige discussies gezorgd. Maar naar mijn 

persoonlijke mening moeten we de opgelegde regels van de overheid 

volgen. We kunnen creatief zijn maar iemand heeft nu eenmaal beslist 

dat deze nodig zijn. Tevens hangen er ons boetes en een sluiting boven 

het hoofd als we de regels niet volgen.  Ik denk dat we dit steeds 

hebben gedaan en nog steeds doen.  

 

Eind juni, begin juli waren we de eerste schaakclub die terug open was 

en die opnieuw schaken in het clublokaal mogelijk maakte. Dit is 

gestopt half juli nadat de regels opnieuw verstrengd werden. We 

sluiten nu aan bij de flow die er heerst om opnieuw schaakactiviteiten 

in te richten. Zowel in clubverband als in samenwerking met de liga of 

de KBSB.  2020-2021 zal misschien nog een meer atypisch jaar 

worden dan 2019-2020. Maar ik hoop dat we in tegenstelling van vorig 

jaar waar we goed startten en onder een moeilijker gesternte zijn 

geëindigd we in het komende schaakjaar kunnen groeien en eindigen 

met een groots open toernooi van Gent. 

 

Tot zover het verslag van Stefaan. 
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4. Verslag toernooileiding. 

Het door Alain Mauquoy opgemaakte verslag wordt voorgelezen door 

Marc: 

 

Ditmaal een uiteraard iets kortere “opsomming” van de toernooien en 

organisaties/resultaten van het voorbije seizoen, dat een “onverwacht 

plots” einde kende rond 12 maart… en dat wij nu opnieuw proberen op 

te starten. De mooie plannen rond C en D-toernooi, 12 uren blitz, een 

nieuw Kampioenschap van Vlaanderen in ons lokaal, Colle toernooi, 

OT in het Kuipke, een nieuwe Zomer Rapid, Stroppentoernooi, enz. 

werden in één grote koelkast gestopt, en komen er pas uit zodra het 

kan en mag.  

 

Eind dit jaar hopen wij om de “oudjes” nog eens te verzamelen voor 

een Kampioenschap van Belgisch Rapid op 1 dag, en willen wij na 

Nieuwjaar op vrijdag starten met het Colle-toernooi (1 ronde/dag met 

tijdshandicap). De start van het CK is dan weer voor binnenkort 

gepland, met name op 31 oktober, maar dan in gespreide slagorde, 2 

groepen verspreid over 2 zaterdagen, met maximum 36 spelers per 

speeldag, zie ook de Alternatieve Trainingen op zaterdag.  

 

Ook nieuw is dat er vandaag geen prijsuitreiking van de voorbije 

toernooien volgt, want die werden allemaal stopgezet, met de melding 

dat er geen geldprijzen uitgedeeld zouden (kunnen) worden.  

 

Samen met het clubkampioenschap startte in oktober 2019 het 

blitzcriterium (in totaal speelden 39 spelers minstens 1x mee). Ook 

werden op vrijdagen van de Liga enkele ronden Bekertoernooi 

gespeeld, zonder groot succes, ondanks de speciale formule. 

 

Het CK 2019-2020 (bij aanvang met 64 deelnemers) werd betwist in 6 

reeksen, met 7 spelers bij de Experten (+ 1900 Elo) en 12 of iets 

minder in de andere reeksen.  

 

Spelers die graag onze provincie verkennen, konden van oktober tot 

maart deelnemen aan de Oost-Vlaamse Interclubs, oude stijl. In de 

topreeks kende KGSRL 1 onder impuls van Valère DeBuck, een 

wisselend succes. In de 2de reeks stelden we traditiegetrouw 2 ploegen 

op, onder coördinatie van Veronique,  

 

De overleden spelers worden in onze club niet vergeten, met de 

jaarlijkse (14de) editie van het Memorialtoernooi, gewonnen door het 

duo Alain Mauquoy / Johnny Schalkx (20 deelnemers ditmaal). Dit 

jaar zal er wegens Corona wel geen nieuwe editie zijn.  

 

Op 7 december organiseerden wij het Rapid Kampioenschap van 

België (7 ronden) voor 50 en 65+ spelers. Winnaars werden Denis 

Luminet (17 spelers) en Marcel Roofthoofd bij de “oudjes” (14 

spelers). Beste KGSRL was Johan Goormachtigh (50+) op een tweede 

plaats.  

 

In de eindejaarsperiode werd op vrijdag een ditmaal tweedaagse Lord 

of the Blitz gespeeld, als onderdeel van het Blitzcriterium. Hier was 

Andreï Tarassiouk iedereen te snel af, 2x met 8,5/9.   

 

Diezelfde slokop werd ook de winnaar van de 3de Winter Rapid over 3 

zaterdagen met een 25 spelers of meer. Na hem eindigden Herman 

Van de Wynkele en het duo Etienne Van Leeuwen / Johnny Schalkx 

op de ereplaatsen.  

 

De 7 ronden van Ligakampioenschappen werden pas gisteren afgerond 

in Wachtebeke, met in de gesloten reeks winst voor David Roos. In de 

Open reeks was Frederik Roels de beste KGSRL-er.  

 

In mei 2020 werd wel op vrijdag en zaterdag het eerste online 

blitztoernooi van de club georganiseerd, met als winnaars na 3 

speeldagen Luc Van Hoecke op vrijdag en Valère DeBuck op 

zaterdag, (alias aixampower en de clown pipo).  

 

In het nieuwe schaakjaar starten we volgende week al met de Oost-

Vlaamse Interclubs met 13 ploegen. Er zijn 5 ronden voor Nieuwjaar 

voorzien en 7 ronden er na. Wij plannen ook de 

Ligakampioenschappen Oost-Vlaanderen te organiseren in onze club 

op vrijdag, vanaf eind oktober ongeveer, dit alternerend met de 

schaaktrainingen op vrijdag. 

 

Voor het CK 2020-2021 worden de inschrijvingen op 17 oktober 

afgesloten, met start van de competitie op 31 oktober. Natuurlijk vindt 

u alle info en paringen op onze website / in de clubinfo nieuwe stijl. 

Zonder op een recordopkomst te mikken, want dit kan niet, hopen wij 

vooral op een zorgeloos, sportief en gezond verloop. Om problemen en 

forfaits te vermijden, nog eens de gouden regel: bezint eer ge begint… 

Of als uzelf engageren op deze langere termijn niet lukt, als u zich 

onzeker voelt, kies dan eerder voor alternatieve formules.  

Volgend jaar 2021 staan er dan hopelijk opnieuw enkele 

“buitenlandse” ontmoetingen op het programma, naast “nieuwe” of 

opgeviste toernooien, zoals C en D, een 12 uren blitz, allicht in mei, 

een Kampioenschap van Vlaanderen rond OHV. Dit alles om jullie 

mooie schaakdagen te bezorgen en de kas van Caïssa waar mogelijk te 

spijzen.  

 

Hartelijk dank tot slot aan de vaste collega’s van de TC, de 4 

musketiers, en aan heel wat trouwe helpers, zeker bij het inrichten en 

veilig houden van zalen en materiaal, wat in de komende weken een 

hele opgave zal zijn. Veel succes en gezond schaakplezier aan 

iedereen in dit nieuwe seizoen, dat hopelijk “iets” vlotter zal kunnen 

verlopen dan het vorige.  

Pro Rege semper.  

 

En het door Etienne Van Leeuwen opgemaakte gedeelte i.v.m. de 

nationale interclubs wordt voorgelezen door Valère: 

 

Het interclubseizoen werd half maart na 9 ronden afgebroken. Na 

beslissingen van de KBSB tornooileider, van de geschillencommissie 

en van de beroepscommissie is de situatie nu zo dat ronden 10 en 11 

nog moeten gespeeld worden, naar verwachting in volgend voorjaar.  

 

Jammer want KGSRL was in de 9 gespeelde ronden uitzonderlijk 

succesvol bezig. De ploegen 7 (Verhaeren), 9 (jeugdploeg Eric) en 15 

(Raman) zouden met grote waarschijnlijkheid promoveren en ploegen 

1, 4 (Versporten) en 6 (De Volder) staan op plaats 2 met nog uitzicht 

op promotie. Ploeg 2 daarentegen is degradatiegevaar. Het is nu af te 

wachten wat het zal worden als ronden 10 en 11 nog gespeeld worden, 

hopelijk komt het allemaal goed.  

 

Dat het seizoen sportief een succes was blijkt al uit bovenstaande maar 

ook uit het groot aantal goede individuele prestaties. Zo scoorden 

Elena Van Hoecke 9,5 op 10 en Gertjan Verhaeren 9 op 10. Hun ploeg 

KGSRL 7 had ronde 11 reeds vooraf gespeeld en was vrijwel zeker 

van promotie. Bij een andere kampioen in spe, de jeugdploeg van Eric, 

scoorden Amir Zouaghi 7,5 op 9 en Merlijn Van Volsem 7 op 9. Bij 

KGSRL 1 waren de topscorers Arthur Pijpers 6,5 op 8 en Geert Van 

der Stricht 6,5 op 9. En niet te vergeten de twee superreserven waarop 

de IV steeds beroep kon doen en die in 3 of 4 verschillende ploegen 

speelden. Alexis Langlois-Rémillard scoorde daarbij 7,5 op 8 en 

Andrei Tarassiouk 6 op 7. KGSRL 2 had het moeilijk maar toch 

scoorden Christoph Gregoir 7,5 op 9 en Nouri Zouaghi 6,5 op 9. 

 

Na 12 seizoenen doet nu een nieuwe interclubverantwoordelijke zijn 

intrede. De oude IV dankt alle ploegkapiteins, spelers en invallers die 

het werk gemakkelijk maakten en voor vele succesvolle 

interclubseizoenen zorgden! 

 

Tot zover de verslagen van Marc en Etienne. 

 

5. Verslag jeugdleiding: 

 

Het door Eric Speybroeck opgemaakte verslag wordt voorgelezen door 

Yvonne Klijsen. 

 

• Inleiding 

Het aantal aangesloten jeugdleden blijft de laatste jaren schommelen 

rond de 35! 

Gewoontegetrouw blikken we in dit verslag terug op de voornaamste 

jeugdschaakaktiviteiten en belichten we de prestaties van onze 

jongeren. 

 

• Clubkampioenschap 2019-2020 

12 jongeren namen deel. 
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Het clubkampioenschap werd na 8 gespeelde ronden stopgezet wegens 

de coronapandemie. 

In de A-reeks waren de beloftevolle jongeren Merlin Van Volsem, 

Julian Victor en Amir Zouaghi goed op weg om de ereplaatsen in de 

eindrangschikking te bezetten. In de E-reeks leek Dago Van Parijs af 

te stevenen op de 1ste plaats. 

 

• Interclub 2019-2020 

Vier jeugdploegen namen deel. 

Na 9 ronden stond de jeugdploeg “Elias De Reese-Hannes De Fré-

Merlijn Van Volsem-Amir Zouaghi” aan de leiding in de 4de afdeling-

reeks G en maakte een grote kans om te promoveren naar 3de afdeling. 

Vervolg van dit verhaal zal in de lente 2021 geschreven worden. 

 

• Het 37ste Krokustoernooi (WE 09/10 maart 2019) 

In totaal namen 75 jongeren deel, waarvan 8 jongeren van de Utrechtse 

Schaakclub Leidsche Rijn.De KGSRL-jeugd trad aan met 18 jongeren. 

De uitslagen: 

Junioren/Kadetten (25 deelnemers) 

Winnares werd Musabayeva Diana van Mercatel met 5,5/7. 

Oloeriu Calin van KGSRL eindigde mooi 3de met 5/7 en ook 

Ruzhansky Elias van KGSRL speelde degelijk en werd met 4,5/7 

vijfde. 

Miniemen(19 deelnemers) 

1ste Froeyman Hugo van Mechelen met 10,5/11. 

Eerste KGS-er Edward Rosseeel eindigde  met 5,5/11 op de 9de plaats. 

Pionnen(30 deelnemers) 

1ste Bharathi Mugilan Dhanyadha van KBSK Brugge met 10/11. 

Eerste KGS-er Ducatteeuw Vic eindigde op de 9de plaats met 6/11. 

 

• Jeugdkampioenschappen 2019-2020 

-O-Vl kampioenschap eind oktober 2019 in Provinciaal Technisch 

Instituut in Zottegem: 

  2 jongeren van KGSRL behaalden de kampioenstitel: 

 *reeks -16: Merlijn Van Volsem (6/7). 

 *reeks -10: Elias Ruzhansky (9/9!). 

-VJK 2020 op 1, 8 en 9 februari in St-Romboutscollege in Mechelen: 

 dezelfde 2 jongeren van KGSRL behaalden de kampioenstitel, 

namelijk: 

 *reeks -16: Merlijn Van Volsem (7,5/9). 

 *reeks -10: Elias Ruzhansky (7/7!). 

-BJK 2020 dat van 12 tot 18 april  2020 in Blankenberge zou 

doorgaan, werd afgelast wegens  de coronapandemie. 

 

• De jaarlijkse jeugdschaakkamp tegen Amsterdam-West 

Het bezoek van onze vrienden van Amsterdam West aan 

Gent&KGSRL, gepland in weekeinde 16/17 mei 2020, werd uitgesteld 

naar mei 2021 wegens de coronapandemie. 

 

• Belgisch Kampioenschap 2020 in Brugge 

Aan het Belgisch Kampioenschap 2020 (Brugse Meesters) namen 6 

jeugdleden van KGSRL deel met wisselend succes. 

In de Open reeks +1700  eindigde Julian Victor 2de in de 

nevenrangschikking -2000  met een TPR van 2114. 

In de Open reeks -1800 eindigde Floris Pouleyn als 1ste in de 

nevenrangschikking +1600 met een TPR van 1771. 

 

• Evaluatie werking van de SEC 

a. Vorming jeugd 

- de lessencyclus SEC 2019-2020 liep van 16 september 2018 tot 12 

mei 2019; 

- voor de eerste maal in de geschiedenis van de SEC werden de laatste 

3 lessen ONLINE gegeven; 

- in totaal volgden 55 leerlingen de cursussen op regelmatige basis; 

- de nieuwe lessencyclus 2020-2021 is zopas gestart op 13 september 

2020 met in totaal een 50-tal leerlingen. 

b. Vorming volwassenen 

- 4 dappere volwassenen startten in stap 1, een tiental kwamen 

supergemotiveerd deelnemen aan stap 2. Na de uitbraak van een of 

ander virus zijn alle lessen online afgewerkt met extra online 

oefenmomenten. Van pre-teaching was geen sprake: gewoon direct 

input! 

- dit jaar zijn 3 dames gestart in stap 1 en zijn er voorlopig 5 

deelnemers voor stap 2 die over enkele weken zal starten.  

 

Tot zover het verslag van Eric Speybroeck. 

 

6. Verslag penningmeester (Philipe) van het afgelopen boekjaar 

Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 970,06 €. 

Bij het afsluiten stonden de schaakactiviteiten nog altijd op een zeer laag 

pitje en wisten we dat het Open Toernooi 2020 en de interclubs 2020-

2021 niet zouden doorgaan. Doordat het Open Toernooi 2019 een van 

de beste van de afgelopen jaren was liet mij dit toe een provisie aan te 

leggen om het ongetwijfeld moeilijk werkingsjaar 2020-2021 te 

overleven. 

 

7. Budget 2020-2021 (Philipe) 

 

Zie ook het verslag van het afgelopen boekjaar: het budget werd 

aangepast i.f.v. de pandemie (aanleggen provisie). 

 

8. Verslag commissarissen 

 

Alain Mauquoy en Wim Versporten hebben op 18/09/2020 controle 

uitgevoerd van de boekhouding. Zij verklaren dat de boeken een 

getrouw beeld geven van de inkomsten en uitgaven van onze 

vereniging. 

 

9. Décharge van het bestuur 

 

Er wordt door de AV décharge verleend aan het bestuur. 

 

10. Vastleggen van de lidgelden voor het seizoen 2020-2021. 

 

Dirk neemt het woord: 

 

We zitten nu aan het begin van het seizoen 2020-2021. Sinds kort 

kunnen we weer achter het bord schaken, nog niet helemaal op de 

wijze waarop we dat gewend zijn, maar de mogelijkheden zijn er 

gelukkig weer, zij het mits inachtneming van de vereiste 

veiligheidsvoorschriften. Wij zijn blij met de voorzichtigheid die 

daarbij in acht wordt genomen. 

 

Van sommige leden horen we dat ze overwegen om een jaar het 

lidmaatschap op te zeggen, omdat zij vanwege het coronavirus geen 

competitie of wedstrijden kunnen/willen spelen. We doen toch een 

beroep op hen om solidair te blijven met KGSRL en Schaakhuis 

Caïssa, die hoe dan ook hun financiële verplichtingen moeten 

nakomen en moeilijke tijden beleven. Geen clubavonden en 

schaakcompetities zijn geen inkomsten. Wat dit voor de club kan op 

termijn kan betekenen als vele leden afhaken zal wel duidelijk zijn 

denk ik. 

 

Tot zover Dirk. 

 

De Algemene Vergadering keurt het behoud van de bedragen van het 

lidgeld goed. Tom Van Muylem deelt mede dat hij zijn lidgeld betaald 

heeft, dit niettegenstaande hij komend seizoen geen enkele officiële 

partij zal spelen voor de club. Hij vraagt bijgevolg het gedeelte 

‘bijdrage KBSB’ van het lidgeld te storten aan de club, als steun. 

 

Dirk vraagt aan de aanwezige leden dringend betaling, zeker voor hen 

die meedoen aan de OVIC omdat de deelnemers hieraan verplicht 

moeten aangesloten zijn bij de KBSB. Hans Secelle polst naar een 

eventuele vermindering van het lidgeld KBSB, Dirk meldt dat dit nog 

steeds in afwachting is bij de KBSB en dat nog steeds de volle 

bijdrage aangerekend wordt. 

 

11. Aanduiding stemopnemers en nazicht volmachten 

 

12. Benoeming bestuursleden 

 

Dirk meldt dat alle (huidige) bestuursleden hun kandidatuur ingediend 

hebben, m.u.v. Emilien Petit, die er na vele vele vele jaren mee 

ophoudt. Voor de functie van voorzitter diende enkel Stefaan zijn 

kandidatuur in. 
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Dirk eert Emilien voor het vele werk dat hij voor ons geleverd heeft en 

deelt aan de AV mede dat er een passend geschenk voorzien is dat 

hem bij de eerste gelegenheid zal overhandigd worden. 

 

Dirk stelt voor de kandidaturen voor de functie van bestuurslid te 

aanvaarden door handgeklap. De AV aanvaardt de kandidaturen door 

handgeklap en herbenoemt aldus het ontslagnemende bestuur (met 

uitzondering dus van Emilien Petit). 

 

13. Benoeming voorzitter 

Dirk stelt voor de ontvangen kandidatuur van Stefaan te aanvaarden 

door handgeklap en hem aldus tot voorzitter te benoemen. 

De AV aanvaardt de kandidatuur door handgeklap en benoemt Stefaan 

De Visser zodoende tot voorzitter. 

Dirk merkt op dat punt 11 niet moest toegepast worden gezien 

aanvaarding gebeurd is door handgeklap. 

 

14. Benoeming leden beroepscomité 

Volgende leden worden benoemd: Harry Cattoir (de kandidatuur was 

per mail ontvangen), Yvonne Klijsen, Geert Van Der Stricht, Tom Van 

Muylem en Wim Versporten (deze laatste 4 op de vergadering zelf).  

Als reserveleden worden aangesteld Alain Mauquoy (ter plaatse)  en 

Olaf Audooren (via mail). 

 

15. Aanstelling 2 commissarissen 

 

Wij ontvingen 2 kandidaturen, nl. Philip Traest en Gilles Regniers. 

De AV keurt deze kandidaturen goed en benoemt hen dus tot 

commissaris. 

 

16. Varia en rondvraag 

 

Gunter Deleyn:  

V: waarom verplichting mondmasker ? 

A: is opgelegd door de KBSB 

Gert Devreese: 

V: quid versoepeling coronamaatregelen ? 

A: de toestand is zoals hij is en wordt naar best vermogen toegepast 

Johan Goormachtigh: 

V: quid eventuele afgelasting OVIC ifv de coronacijfers? 

V: quid afgelopen clubkampioenschap? 

A: werd stopgezet, de laatste rondes werden niet meer gepland. Geen 

einduitslag, geen kampioenen, geen prijzen 

A: er zijn reservedata voorzien 

Geert Van Der Stricht: 

V: quid verplichting te blijven zitten tijdens de partijen? 

A: naar best vermogen toepassen. 

Gaëtan Meignen: 

Geeft zich op als reserve OVIC 

Yvonne Klijsen: 

V: waarom staan deuren en ramen open? Het tocht ! 

A: de coronamaatregelen nopen ons het lokaal goed te verluchten, 

vandaar… 

 

De vergadering wordt gesloten om 14:53 u 

 

De verslaggever 

Valère DeBuck 
 

 

 

 

 

 

Alternatieve Training 

Nu ook op vrijdag 
 
Nieuw: trainingen zijn voortaan ook mogelijk op vrijdagen 9, 16, 23 en 30 oktober, ook na inschrijving vooraf. 

 

Speeltempo: 45 minuten per speler en per partij.  Er worden 2 partijen (wit/zwart) betwist tegen dezelfde tegenstander. Let op: notatie is 

"verplicht" tot 1 (of beide) speler(s) minder dan 5' op de klok heeft/hebben.  

 

 

 

 

 
 

 

 

PRO REGE SEMPER 


