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KGSRL
NIEUWSBRIEF - HEROPSTART SCHAAKACTIVITEITEN

Wat staat er op het programma?
Interne competities:
1. Alternatieve schaaktraining (pagina 2)
2. Edgard Colletoernooi (info volgt later)
3. Clubkampioenschap (info volgt later)

Externe organisaties:

We schaken weer!
Na een lange noodgedwongen pauze ten gevolge
van Covid-19 heeft het bestuur na rijp beraad
beslist om vanaf zaterdag 12/09/20 de
schaakactiviteiten geleidelijk terug op te starten.
Voorlopig wordt dit als volgt georganiseerd. Op
vrijdagavond is de club geopend en zijn een
beperkt aantal snelschaakpartijen (tegen
dezelfde tegenstander) mogelijk in de LW-zaal,
met respect voor alle nodige regels, maar er
worden geen toernooien voorzien.
Op zaterdagnamiddag zullen er door de club
georganiseerde schaakactiviteiten plaatsvinden
op de bovenverdiepingen.
Uiteraard kan dit enkel gebeuren mits
inachtneming van strikte
veiligheidsmaatregelen. We vragen onze leden
dit te willen te respecteren.
Verder in deze nieuwsbrief worden de genomen
maatregelen en reglementen toegelicht.
Pro Rege Semper!

De KBSB heeft beslist dat de Nationale
interclubs volledig worden afgelast voor het
seizoen 2020-2021. De laatste twee ronden
van het seizoen 2019-2020 zullen nog
gespeeld worden, verwacht wordt dat dit ten
vroegste in april 2021 zal zijn. Verder werd
gemeld dat er dit seizoen geen vooruitzichten
zijn op een alternatief voor de interclubcompetitie.
De schaakliga Oost-Vlaanderen heeft hierop
beslist om niet bij de pakken te blijven zitten
en een eigen interclubcompetitie te
transformeren (van vrijdagavond naar
zondagnamiddag) naar een waardig alternatief
voor de Nationale interclub. Namelijk een
interclubseizoen met twee delen, een herfstinterclub (5 ronden van september tem
november) & een lente-interclub (onder
voorbehoud – 7 ronden van februari t.e.m.
mei).
De herfstinterclubcompetitie zal bestaan uit
volgende 5 afdelingen, welke gebaseerd zijn
op het gemiddelde van de Fide-Elo van de 4-6
kernspelers:
Afdeling 1: + 2200 Elo (1 reeks)
Afdeling 2: 2000 – 2199 Elo (2 reeksen)
Afdeling 3: 1700 – 1999 Elo (4 reeksen)
Afdeling 4: 1400 – 1699 Elo (± 4 reeksen, max
8 reeksen)
Afdeling 5: -1400 Elo (± 4 reeksen, max 16
reeksen)

Elke reeks bestaat uit 6 ploegen, in elke ploeg
spelen vier spelers. Het tempo bedraagt 1u30
voor 40 zetten + 30 min + vanaf de eerste zet
30 sec per zet extra. De matchen zullen
gespeeld worden op zondag om 14 uur.
Noteer alvast volgende data:
•
•

7 september: Start inschrijvingen
23 september: Finale inschrijvingsdatum
(Oost-Vlaamse clubs)
23 september: Finale inschrijvingsdatum
(niet-Oost-Vlaamse clubs)
26 september: Bekendmaking reeksindeling + wedstrijdschema
02 oktober: Finalisering sterktelijst
04 oktober: Ronde 1
18 oktober: Ronde 2
15 november: Ronde 3
29 november: Ronde 4
13 december: Ronde 5
Reservedata: nog te bepalen, maar ten
vroegste in februari.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsmaatregelen:
•
•
•
•

mondmasker verplicht tijdens de partij
handen wassen verplicht bij aanvang en
einde match
optioneel mogelijk de partij op twee
borden te spelen
min. 4 m² per speler

KGSRL zal aan deze alternatieve IC
deelnemen en een aantal ploegen
inschrijven.
Leden die (met een ploeg) wensen deel te
nemen kunnen zich melden bij de ICverantwoordelijke Valère DeBuck
(vvdebuc@telenet.be) tot en met 20/09/20.

GELIEVE STEEDS DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TE RESPECTEREN!
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INTERNE ORGANISATIE KGSRL

LIGA OOST-VLAANDEREN

ALTERNATIEVE TRAINING
Op zaterdag

Algemene vergadering

Vanaf volgende zaterdag 12 september
kunnen geïnteresseerde schakers in de
KGSRL terecht voor onze nazomerse
schaaktraining, vrij gebaseerd op het vroegere
Alternatief Toernooi. Een unieke kans om uw
schaakniveau te onderhouden en aan te
scherpen met het oog op de heropstart van de
schaakactiviteiten, zoals de vernieuwde OostVlaamse Interclubs.
Uiteraard hebben wij ook hier de nodige
gezondheids- en veiligheidsregels ingebouwd,
om dit initiatief zo “coronaproof” mogelijk te
houden, op alle vlak. We hopen dan ook dat
deze nieuwe, tijdelijke formule, als aanloop
tot een heropstart van onze klassieke
activiteiten, een succes zal kennen bij onze
leden, die al even op hun schaakhonger zitten.
Kom hoe dan ook gerust eens af naar de
KGSRL voor deze unieke training of voor
gezellige gesprekken aan onze tafels. U steunt
hiermee onze prachtige club en onze vzw in
deze ongezien moeilijke tijden.
Heel belangrijke opmerking: alle deelnemers
aan dit initiatief aanvaarden door hun
deelname uitdrukkelijk de specifieke
coronaregels zoals die van toepassing zijn
in Schaakhuis Caïssa en uithangen in de
speelzaal! De wedstrijdleider van de dag zal
jullie een plaats in de zaal en een
bord/bordnummer toewijzen.
Speeldata: zaterdagnamiddag 12 en 19
september en 3 en 10 oktober, training
gespreid over maximum 4 zaterdagen in
september/oktober (op 26 september kan er
niet gespeeld worden gelet op het samenvallen
met de Algemene Vergadering van KGSRL).
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.

Maximum aantal deelnemers per speeldag:
maximum 36, de partijen dienen in alle geval
aan de speciaal hiervoor ontsmette tafels en
schaaksets/klokken betwist te worden, zoals
aangegeven door de wedstrijdleider, niet op
andere locaties.
Inschrijvingen voor elke speeldag: verplichte
inschrijving via e-mail tot vrijdag 22 uur, dag
vóór de speeldag, bij KGSRL wedstrijdleider
Marc VanSon (marc.vanson@proximus.be).
(Indien u geen mailadres heeft, kan dit
uitzonderlijk ook op 0485 703 765 met
vermelding van uw naam, binnen dezelfde
termijn).
De aanwezige wedstrijdleider zal elke speeldag
proberen zo evenwichtig mogelijke wedstrijden
vast te stellen tussen spelers van gelijke
Elosterkte, om alles zo spannend mogelijk te
houden. De WL geeft de paringen bij de start
van de ronde mee, net als het bordnummer
waarop gespeeld moet worden.
Thema’s mogelijk. Alleen als beide spelers
hiermee instemmen, mogen zij voor hun partij
een bepaald thema of opening uitkiezen. Dit is
echter geen verplichting.

De jaarlijkse statutaire algemene
ledenvergadering Liga Oost-Vlaanderen vindt
plaats op dinsdag 22/09/2020 in het Cultureel
Centrum Kerkplein 5, 9160 Lokeren, inrichter
LSV-Chesspirant vzw.
De functies van zowel voorzitter als
ondervoorzitter zijn vacant, kandidaten voor
penningmeester of jeugdleider of
schoolschaakverantwoordelijke kunnen zich
eveneens melden.
Geheime stemming.
Bestuursfuncties binnen de Liga: kandidaten
die menen zich te kunnen nuttig maken dienen
zich aan te melden bij de voorzitter en/of de
secretaris.
De kandidaten worden gekozen als
bestuurslid, waarna de functies in het bestuur
worden verdeeld.
De voorzitter wordt rechtstreeks verkozen
door de Algemene Vergadering; Ward Van
Eetvelde is kandidaat.
Eddy De Gendt - Secretaris Liga OVL, vzw

Prijzen en rangschikking: voor ATZ worden
geen prijzen of specifieke rangschikking
voorzien, elke speeldag wordt opnieuw bekeken
wie best tegen elkaar kan spelen. Tijdens de 4
trainingsdagen wordt er wel naar gestreefd dat
dezelfde tegenstanders geen 2 keer tegen elkaar
kunnen spelen.
Uitslagen: gelieve de uitslagbriefjes van de
gespeelde training af te geven aan de bar of aan
de aanwezige vertegenwoordiger van de
Toernooicommissie.
Start van de trainingspartijen: zaterdag om
14.30 uur wordt de klok voor wit in gang gezet.
Alles dient uiterlijk om 19 uur beëindigd te zijn.
Analyses aan hetzelfde bord zijn toegestaan.

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.
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COVID-19

Maatregelen bij het organiseren van een schaakactiviteit
Algemeen
•

•
•

De schaakactiviteit wordt georganiseerd als een
binnenevenement met een zittend publiek. Er zijn geen
toeschouwers toegelaten in de speelzalen.

Verantwoordelijke corona op de activiteit
•

Functie wordt uitgeoefend door de arbiter.

•

Hij/zij 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.

•

Houdt bij wie aanwezig is op schaakactiviteit.

•

Handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen in
onvoorziene omstandigheden.

•

Communiceert met het bestuur.

•

Controleert dat voldoende desinfecterende middelen
aanwezig zijn.

De spelers mogen niet bij een ander bord staan om die
partij te bekijken of te volgen.
Inschrijvingen voor een georganiseerde partij
(toernooi) gebeuren in principe online of via mail. Zie
hiervoor het schaakreglement van het betreffende
toernooi.

•

Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens
de partij.

•

Tijdens alle verplaatsingen zijn de gekende
regelementen van kracht zoals voorzien voor de
horeca.

•

Respecteer steeds de afstand van 1,5 m.

•

Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten.

•

•

Zorgt voor de indeling van de zalen, aantal beschikbare
borden en sets.

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

•

Zorgt dat tafels en borden in de gewenste opstelling
staan.

De handen ontsmetten en/of vaak wassen, zeker
VÓÓR de partij.

•

Zorgt voor het ontsmetten van borden en sets voor en
na de partij, indien nodig.

•
•

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.

Materiaalverantwoordelijke

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 aanwezig.

•

Arbiter en/of verantwoordelijke van de schaakactiviteit
dragen een mondmasker.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING KGSRL

Zaterdag 26 september 2020 om 14u00
Het bestuur wordt elk jaar volledig herkozen. Volgens artikel 15 van de
statuten van de KGSRL dienen kandidaat-bestuursleden hun
kandidatuur SCHRIFTELIJK aan de voorzitter over te maken. De
kandidaat-bestuursleden moeten minstens één jaar lid zijn van de
vereniging. Deze voorwaarde wordt niet vereist om in een commissie te
zetelen. Kandidaat-bestuursleden worden door het bestuur, dat
hieromtrent adviseert, aan de algemene vergadering voorgedragen.
Kandidaat-voorzitters dienen zowel hun kandidatuur als bestuurslid en
als voorzitter over te maken. De algemene vergadering beslist bij
geheime stemming, bij eenvoudige meerderheid.
Enkel de voorzitter wordt in functie verkozen, de overige bestuursleden
verdelen onderling de taken, op de eerstvolgende bestuursvergadering
na de algemene vergadering.
Deze algemene vergadering zal eveneens het beroepscomité dienen aan
te duiden, dat bestaat uit vijf leden en twee reserveleden. Kandidaat
beroepscomitéleden moeten eveneens hun kandidatuur bij de voorzitter
bekend maken.

Agenda
01. Verwelkoming
02. Goedkeuring notulen AV
03. Verslag voorzitter
04. Verslag toernooileiding
05. Verslag jeugdleiding
06. Verslag penningmeester
07. Budget 20 20-2021
08. Verslag commissarissen
09. Décharge aan het bestuur
10. Vastlegging lidgelden seizoen 20 20-2021 en uiterste
datum van betaling
11. Aanduiding stemopnemers en nazicht volmachten
12. Benoeming bestuursleden
13. Benoeming voorzitter
14. Benoeming leden beroepscomité
15. Aanstelling van twee commissarissen
16. Varia en rondvraag

Stefaan De Visser
Voorzitter KGSRL
Maaltebruggestraat 171, 9000 Gent.
GSM: 0475/37.75.
E-mail: stefaan.de.visser@skynet.be

LIDGELDEN:
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