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NIEUWSBRIEF – OVIC – ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

 
 

Oost-Vlaamse Interclub 

Uiteindelijk heeft KGSRL 13 ploegen 

ingeschreven. Dit is het maximum aantal 

ploegen om speelomstandigheden te kunnen 

garanderen die in overeenstemming zijn met de 

Covid-19 richtlijnen. Schaakhuis Caïssa kan 

maximaal 28 borden, 56 spelers plaatsen in 

tijden van Corona. 

 

De ingeschreven ploegen en hun 

samenstellingen kan u op de volgende pagina 

vinden. 

 

Voor alle vragen in verband met de Oost-

Vlaamse interclub: één adres: IV Valère 

(vvdebuc@telenet.be). 

 

 

 

 
Let op: Om deel te kunnen nemen aan de  

Oost-Vlaamse interclub moet men lid zijn  

van de KBSB, m.a.w. moet het lidgeld voor 

het seizoen 2020-2021 bij KGSRL  

betaald zijn. 

 

Een aantal spelers die zich inschreven voor  

de OVIC dienen hun lidgeld nog te betalen. 

Verzoek om dit zo snel als mogelijk 

 in orde te brengen.  

Dank bij voorbaat. 

 

 
 

 

 

 

 

Algemene Vergadering KGSRL 

Op zaterdag 26/09/20 om 14u00 

vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van KGSRL plaats. 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. 

 

 

   Ontvangen kandidaturen bestuurslid: 

   (alfabetisch) 

  

   Valère DeBuck  

   Stefaan De Visser 

   Philipe Goethals 

   Dirk Gregoir 

   Sofie Roels 

   Eric Speybroeck 

   Yves Van de Kelder 

   Etienne Van Leeuwen 

   Marc VanSon 

   Nouri Zouaghi 

 

 

Kandidaat-voorzitters dienen zowel hun 

kandidatuur als bestuurslid en als voorzitter 

over te maken. De algemene vergadering 

beslist bij geheime stemming, bij eenvoudige 

meerderheid. 

 

 

   Ontvangen kandidaturen voorzitter: 

 

   Stefaan De Visser 

    

 

 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. 

 

 

   Ontvangen kandidaturen beroepscomité: 

 

   Harry Cattoir 

    

 

Stefaan De Visser 

Voorzitter KGSRL   

Maaltebruggestraat 171, 9000 Gent.  

GSM: 0475/37.75. 

E-mail: stefaan.de.visser@skynet.be  

 

 

Agenda  

 

01. Verwelkoming 

02. Goedkeuring notulen AV 

03. Verslag voorzitter  

04. Verslag toernooileiding 

05. Verslag jeugdleiding 

06. Verslag penningmeester  

07. Budget 2020-2021 

08. Verslag commissarissen 

09. Décharge aan het bestuur  

10. Vastlegging lidgelden seizoen 

2020-2021 en uiterste datum van 

betaling 

11. Aanduiding stemopnemers en 

nazicht volmachten 

12. Benoeming bestuursleden 

13. Benoeming voorzit ter  

14. Benoeming leden beroepscomité 

15. Aanstelling van twee 

commissarissen 

16. Varia en rondvraag 

 

 

Het verslag van de algemene vergadering van 

vorig seizoen, die plaatsvond op 14/09/19 

kunnen jullie lezen vanaf pagina 4. 

GELIEVE STEEDS DE COVID-19  

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN TE RESPECTEREN! 

mailto:vvdebuc@telenet.be
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Oost-Vlaamse Interclub 

Ploegen en Spelers 

 

 

 

 

 

Lidgelden: graag 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. 
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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 

Algemeen 
 

• De schaakactiviteit wordt georganiseerd als een 

binnenevenement met een zittend publiek. Er zijn geen 

toeschouwers toegelaten in de speelzalen.  

• 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.  

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

toegestaan. 

• 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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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 14 SEPTEMBER 2019 
 

Aanwezig:  

Bestuur: Stefaan De Visser, Eric Speybroeck, Sofie Roels , Philipe Goethals, Emilien Petit, Etienne Van Leeuwen, Marc Van Son, Dirk 

Gregoir, Nouri Zouaghi 

Leden: Yvonne Klijsen, Els Baekelandt, Gerda Van Son, Veronique Inghelbrecht, Ayla en Gwijde en Albert Vincent  Alain Mauquoy, 

Johan Goormachtigh, Koen Deloof, Gertjan Verhaeren, Rene De Bruycker, Gaetan Meignen, Rudi Bunkens, Jonas Rawoens, Hannes De 

Geest, Gert De Vreese, Frederic Van Parys, Wim Versporten, Tom Van Muylem, Philip Traest, Robert Roels, Steven Luderer, Guus 

Robbe, Kristof Kegels, Patrick Labrosse 

 

Verontschuldigd: Yves Van de Kelder, Valere De Buck, Harry Cattoir 

Verslaggever:  Etienne Van Leeuwen 

1) Openen van de vergadering en opnemen van de aanwezigen en 

verontschuldigde leden  

 

De Voorzitter opent de vergadering om 14u10  en verwelkomt de 

aanwezigen.  

 

2) Goedkeuring notulen algemene vergadering van 08 september 

2018 

 

De notulen van vorige algemene ledenvergadering d.d. 09 september 

2017 zoals gepubliceerd in het clubblad, worden goedgekeurd. 

 

3) Moreel verslag van de voorzitter 

 

Vorig jaar is op de algemene ledenvergadering, tijdens de bespreking 

van het jaar 2017-2018, vastgesteld dat we toen als club een goede 

werking achter de rug hadden. Op schaakniveau en eigenlijk ook op 

financieel vlak waren er geen ernstige problemen. De bedenking die ik 

vorig jaar hier aan toevoegde was dat de huidige werking zijn grenzen 

had bereikt op gebied van de menselijke inspanningen.    

We hadden toen een geslaagd schaakjaar achter de rug en de 

organisaties van de verschillende toernooien waren vlot verlopen. Een 

eendagstoernooi waar sommige andere clubs alle zeilen moeten voor 

bijzetten kunnen wij vlotjes op poten zetten. De grotere toernooien 

geraakten ook georganiseerd. Maar daar hadden we voor het eerst 

soms ook moeite mee. Dit had deels te maken door het ouder worden 

van de vaste medewerkers en het wegvallen van een aantal andere. 

Deze tekorten werden niet voldoende aangevuld door nieuwe 

werkkrachten. Het is dat nijpend probleem dat ik toen heb aangekaart. 

De keuzes waren toen  duidelijk, ofwel moest de werklast naar 

beneden ofwel moest de werkdruk verdeeld worden over meerdere 

schouders.  

De werklast verlagen was eenvoudig. We konden ons terugtrekken van 

onze kerntaken: interclub, clubkampioenschap en de interne 

toernooien. Het organiseren van externe toernooien voor VSF of 

KBSB konden we laten vallen en onze eigen grote toernooien 

verkleinen en anders organiseren. De plannen hiervoor zijn besproken. 

Zo  lag het voorstel op tafel om het open toernooi te beperken tot een 

toernooi van 100 man. Dit zou de werklast verlagen maar uiteraard de 

inkomsten ook. Wat zeker gevolgen zou hebben voor onze dagelijkse 

werking.  

De tweede mogelijkheid was meer medewerkers warm maken. Dat 

hadden we de afgelopen jaren al vaker geprobeerd maar met wisselend 

succes en zeker niet in die mate dat dit een oplossing was. Op de 

algemene vergadering van vorig jaar zijn er een aantal suggesties 

gekomen vanuit de leden die we konden gebruiken. 

In het bestuur hebben we in september vorig jaar na de algemene 

vergadering besloten om de normale werking te laten doorgaan en om 

te proberen de werklast te verlagen. Te verdelen. Dat is gedeeltelijk 

gelukt dit jaar.  

We hebben opnieuw een zeer goed schaakjaar achter de rug. Met heel 

veel toernooien en speelkansen. Zowel volwassenen als jeugd kwamen 

aan bod. Zowel de topschaker als de C&D-schaker hebben iets kunnen 

vinden in het rijke aanbod. Maar dit heeft opnieuw moeite gekost. 

Geen van de deelnemende spelers heeft dit ooit gemerkt. En ook vele 

medewerkers niet. Maar ook dit jaar was het moeilijk. We werken, 

omdat we niet anders kunnen, volgens het principe “just in time”. Wat 

goed is voor veel bedrijven is minder aangewezen voor ons. Het werk 

doen op het laatste moment betekent dat in het geval van problemen 

deze moeilijk, of enkel met veel inspanningen kunnen opgelost 

worden. We werken ook op routine.  

Nu vooruitkijken. Voor 2019-2020 zal de aandacht gaan naar een 

aantal zaken waarmee we vooruitgang kunnen boeken in onze club. 

Daar gaan ook de investeringen voor 2020 naar toe. 

Jeugdwerking. Dit is reeds jaren een basispijler voor deze club en zal 

het de komende jaren blijven. Vorig jaar zijn we met stap 6+ een eerste 

weg ingeslagen om de jeugd op te volgen nadat ze de SEC hebben 

verlaten. We gaan het dit jaar op een iets andere manier doen maar we 

moeten dit blijvend evalueren zodat de doorstroming naar het 

clubleven verzekerd is. 

Nieuwe leden. De laatste tijd zijn er meer en meer nieuwe gezichten in 

de club. De opvang van nieuwe leden schiet tekort en is te weinig 

georganiseerd. Hier moeten we iets aan doen. Ideeën zijn er genoeg 

alleen moet ze uitgewerkt worden. 

Schaakmateriaal. We hebben veel schaakmateriaal. Voldoende, maar 

het onderhoud en de vernieuwing laat soms te wensen over. Er komt 

een nieuwe kracht bij in het bestuur die dit zal opvolgen. Het idee is 

om binnen 2-3 jaar het verouderde materiaal te vervangen en een 

systeem op poten te zetten dat dit opvolgt. Hier ligt wel een grote 

verantwoordelijkheid bij de gebruikers van het materiaal. Ik heb dit in 

het verleden reeds meermaals gezegd en we gaan daar strenger in 

moeten zijn. Na een partij moeten de stukken teruggezet worden en de 

klokken uit. Schaakmateriaal kan niet zomaar van het ene lokaal naar 

het andere verhuisd worden.  

Open toernooi. Het open toernooi zal opnieuw uitgevonden moeten 

worden. Als we dit opnieuw het aanzien willen geven dat het had in de 

vorige eeuw moeten we mee zijn met onze tijd en luisteren naar de 

spelers en medewerkers. En dit gaat over diverse zaken. Het 

toernooireglement, schaakfaciliteiten, prijzengeld, promotie, homes, 

barwerking en broodjes. Alles moet geëvalueerd worden.  

Samengevat staan we voor een uitdaging waar we vele medewerkers 

bij nodig zullen hebben. Bestuur en commissies moeten aangevuld en 

bijgestaan worden de volgende jaren. En een deel van het werk zal van 

jullie, leden, moeten komen. 

Ik wens jullie een zeer goed schaakjaar toe in 2019-2020 
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4) Overzicht Toernooileiding Seizoen 2017-2018 

 

(Marc Van Son in naam van de toernooicommissie) 

Tijd voor de “opsomming” van de toernooien die in onze club 

plaatsvonden het voorbije seizoen. Sommige toernooien kenden 

slechts een (te) beperkt aantal deelnemers, maar nieuwe initiatieven als 

de winter of zomer rapid trokken dan weer veel nieuwe gezichten, en 

dit is hoopgevend. En tegen volgend jaar september hopen wij een 

nieuw initiatief op poten te zetten, een vernieuwd Kampioenschap van 

Gent (na de laatste editie een 20 jaar geleden) - daarover later meer.  

Samen met het clubkampioenschap startte in oktober 2017 het 

blitztoernooi of blitzcriterium (een 30 spelers deden minstens 1x mee).  

Het clubkampioenschap 2017-2018 (59 deelnemers) werd betwist in 5 

reeksen. Met 6 deelnemers bij de Elite en 12 meer in de andere 

reeksen. Of toch bij de start, want in enkele reeksen werden er iets te 

veel forfaits gegeven. Eén gouden regel: bezint eer ge begint…  

Spelers die graag onze provincie verkennen, konden op vrijdagen van 

oktober tot april deelnemen aan de Oost-Vlaamse Interclubs, in de 

hoogste reeks gewonnen door Temse, voor KGSRL 1. In de 2de reeks 

stelden we 2 ploegen op, onder coördinatie van E1000, de ene ploeg 

eindigde ook 2de, de andere vocht om de rode lantaarn en mocht die 

behouden.  

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

jaarlijkse (13de) editie van het Memorialtoernooi, gewonnen door 

Johnny Schalkx, met 20 deelnemers. Ook dit jaar staat dit speciale 

herdenkingstoernooi op de kalender op 2 november.  

In de eindejaarsperiode werd op vrijdag de driedaagse Lord of the 

Blitz gespeeld, met 3 verschillende winnaars: Alex Denijs, Andreï 

Tarassiouk en Geert Vander Stricht.  De eindwinnaar van de combiné 

werd AM!  

Alex Denijs werd de winnaar van de 1ste Winter Rapid over 3 

zaterdagen; in de zomer was het zopas Rudy Van de Wynkele die als 

winnaar eindigde. Het aantal deelnemers overschreed in het beste 

geval ruim de 30 spelers.  

De 7 ronden van Ligakampioenschappen werden ook bij ons betwist, 

met in de gesloten reeks winst voor Adrian Roos en Ashote Draftian, 

in de Open reeks werd Lieven Artels winnaar, voor Frederik Roels.   

 

Als alternatief voor het Alternatief, dat wij voor enige tijd “in de frigo 

opgeborgen hebben”, werden enkele avonden Thema Rapids 

georganiseerd, rond leuke openingen als het Koningsgambiet en de 

Fried Liver Attack. Wordt overigens in het nieuwe seizoen vervolgd.  

Het C- en D-toernooi rond Pasen (1 april) werd betwist met 78 

deelnemers, met winst voor Florian Van Damme en onze pijlsnelle 

Andreï Tarassiouk in de C-reeks (met 6/7). De D-reeks werd 

gewonnen door Sibran Van Roose, met een mooie 2de plaats voor 

Gaetan Meignen.   

Van 10 tot 13 mei werd in ons lokaal het VSF-kampioenschap 

georganiseerd met overtuigende winst in de Gesloten reeks (18 

spelers) voor Stefan Docx. In de Open reeks (56 deelnemers) ging de 

hoofdprijs naar Sterre Dauw. In 2019 zijn wij opnieuw organisatoren 

van dienst, voor het 4de jaar op rij (en ook de “laatste” keer). Daria 

Van Duyfhuys werd in het Open de beste KGSRL-er rond de 10de 

plaats.  

Het KGSRL Colle-toernooi nam in mei-juni zijn vertrouwde plaats op 

de kalender in, met gedeelde winst voor Johan Goormachtigh en 

Johnny Schalkx. Met ook hier helaas iets minder deelnemers en 

ronden dan vorige jaren, 30 spelers en 8 ronden.  

De vriendenmatch tegen Tilburg verliep, na winst en gelijkspel in de 

eerste ontmoetingen, voor de 2de maal op rij nogal rampzalig voor ons, 

met als eindresultaat 17-7.  

Voor het 41ste Open Eastman toernooi mochten we 218 spelers in het 

hoofdtoernooi verwelkomen. De ploegenprijs ging dit jaar gedeeld 

naar onze club, met verder toernooiwinst voor GM Moradiabadi, vóór 

een 8-tal toppers, waarbij onze eigen GM Bart Michiels, naast IM 

Stefan Docx, de GM’s Epishin en Malakhatko... Daarnaast kende het 

neventoernooi voor 55-plussers (met 47 deelnemers), gewonnen door 

Richard Mc Michael ook een mooi succes.   

Het zomertoernooi in onze club, het Stroppentoernooi, kende een 

redelijke opkomst, met ook wat nieuwe of teruggekeerde leden. Hier 

beperkten wij het aantal reeksen bewust tot 2.   

Vorig weekend vond tot slot het traditionele Colletoernooi van de Liga 

Oost-Vlaanderen plaats in Wachtebeke. KGSRL1 eindigde tweede, de 

Buffalo’s wonnen van hun kant de 2de reeks. KGSRL nam met 5 (of 

zelfs 6) ploegen deel.     

In het nieuwe schaakjaar starten we volgende week met het 

Blitzcriterium, gevolgd door de Nationale Interclubs, en vanaf oktober 

de Oost-Vlaamse Interclubs. Wij organiseren opnieuw de 

Ligakampioenschappen, besteden aandacht aan ongewone openingen 

via de Thema-rapids, laten de blitzers en rapid spelers genieten van 

eindejaarsblitz en winter rapid, zonder de (laatste) organisatie van de 

VSF Kampioenschappen eind mei volgend jaar te vergeten.    

Voor het CK 2018-2019 worden de inschrijvingen over 3 weken, op 

29 september, afgesloten, met start van de competitie op 13 oktober. 

Natuurlijk vindt u alle info en paringen op onze website / in het 

clubblad.    

Merk op dat u op dinsdag in ons lokaal kunt schaken bij Jean Jaurès, 

en op woensdagnamiddag, met gastheren Gunter Deleyn en EP. 

Zonder de “zaterdagen” onder leiding van EP te vergeten, een mooie 

kans om een officiële partij te spelen, voor Elo. En volgend jaar staan 

er allicht weer enkele buitenlandse ontmoetingen op het programma, 

naast “nieuwe” toernooien. Dit alles om jullie schaakpeil optimaal te 

houden en de kas van onze gastheer Caïssa te spijzen. Schaken en 

tegelijk ons prachtig lokaal vooruithelpen, is dat geen mooi 

vooruitzicht?!     

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

musketiers, en aan de trouwe helpers zoals Etienne, Gert-Jan, Gwijde, 

Ayla, Werner en anderen voor het inrichten van zalen en materiaal, 

wat bij de vele toernooien onze taak meer dan verlicht. Veel succes en 

schaakplezier aan iedereen in dit nieuwe seizoen. Pro Rege semper.  

 

Interclubseizoen 2018-19 

 

Een bewogen vorig interclubseizoen werd afgesloten met een lach en 

een traan. Het zeer goede nieuws was dat twee jonge jeugdploegen 

promoveren van naar afdeling 4. De jeugdploeg van Eric verpletterde 

de tegenstand en werd kampioen met 21 matchpunten op 22. De 

jeugdploeg van Stefaan eindigde in haar reeks als beste van alle 

tweedes met 20 matchpunten op 22 en promoveert ook.  

Voor KGSRL 6 (ploeg Ninclaus) eindigde het slecht. Ondanks een 

ultieme 4-0 in de laatste ronde en ondanks 8 matchpunten kwamen ze 

één bordpuntje tekort voor het behoud in afdeling 4.  

Nog vier andere ploegen haalden een podiumplaats. KGSRL 1 verloor 

onverwacht punten tegen enkele mindere tegenstanders maar kon dank 

zij een eindspurt terug vice-kampioen worden. Ze spelen in november 

mee in de Europa Club Cup.  

KGSRL 4 (Van Leeuwen) en KGSRL 7 (Verhaeren) werden derde in 

hun reeks en de nieuwe ploeg van Simon Raman werd tweede in 

afdeling 5, ze moesten enkel onze jeugdploeg laten voorgaan.  

De meeste andere ploegen kenden een rustig seizoen en eindigen rond 

de middenmoot. Voor een paar ploegen was deelnemen belangrijker 

dan winnen.  

Verheugend is dat er 860 partijen gespeeld werden door KGSRL 

spelers met slechts één forfait omdat een speler vergeten was dat er 

gespeeld werd.  

De topscores aangeven is moeilijk want er waren er veel!  

Beginnen we met de twee promoverende jeugdploegen. Bij de 

jeugdploeg van Eric won Merlijn van Volsem al zijn partijen, 10 op 

10. Hij moest echter Amir Zouaghi laten voorgaan die met 10,5 op 11 

de absolute topscorer werd. Elias De Reese scoorde aan bord 1 9 op 11 

en Hannes De Fre 8 op 11. Bij de ploeg van Stefaan Phlips scoorde 

Julian Victor 8,5 op 11 en Alexander Traest 7 op 7! 

Bij KGSRL 1 waren onze Gentse kleppers de topscorers, Bart 

Michiels met 8 op 11 en Geert Vanderstricht 9 op 11. Bij KGSRL 2 

was er de 8,5 op 11 van Arthur Hugaert en bij de ploeg Raman 

scoorden Jiri Van Houwe 8,5 op 10 en Dennis Allegaert 7 op 9. 

Het nieuw seizoen zal starten met een record aantal van 19 KGSRL 

ploegen, dus twee nieuwe ploegen.  

Volgende weekend zijn er reeds de vooruit te spelen wedstrijden 

tussen KGSRL ploegen. 

Etienne 

. 

5) VERSLAG JEUGDLEIDING 2017-18 

 

5.1.Inleiding 

Het aantal aangesloten jeugdleden blijft schommelen rond de 35! 

Gewoontegetrouw blikken we in dit verslag terug op de voornaamste 

jeugdschaakaktiviteiten en belichten we de prestaties van onze 

jongeren. 

 

5.2.Clubkampioenschap 2018-2019 

18 jongeren namen deel aan het clubkampioenschap. 

Drie jeugdleden behaalden de kampioenstitel: 

-in de C-reeks werd Amir Zouaghi kampioen; 



24 SEPTEMBER 2020      KGSRL 

 

PAGINA 6 

-in de D-reeks eindigden 2 jeugdleden gelijk op de 1ste plaats, 

nl.Merlijn Van Volsem en Julian Victor; 

-in de E-reeks werd Daan Phlips kampioen; 

 

5.3.Interclub 2018-2019 

Vier zuivere jeugdploegen werden ingezet, waarvan  2 er in slaagden 

te promoveren naar 4de afdeling: de jeugdploeg van Eric Speybroeck 

verpletterde de tegenstand en werd kampioen in afdeling 5D met 21 

matchpunten op 22. De jeugdploeg van Stefaan Phlips eindigde in 

afdeling 5E als beste van alle tweedes met 20 matchpunten op 22 en 

zal ook promoveren. 

In 5C behaalde de familieploeg van Els Baekelandt een eervolle 4de 

plaats en de nieuwe jeugdploeg o.l.v. Roger Van de Vyver eindigde in 

5B als negende. 

 

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

In totaal namen 103 jongeren deel, waarvan 20 jongeren van de 

Utrechtse Schaakclub Leidsche Rijn.De KGSRL-jeugd trad aan met 24 

jongeren. 

De uitslagen: 

Junioren 

-1ste Boudry William (LSV-Chesspirant) met 6,5/7 

-2de Hannes De Fré van KGSRL met 5/7 

Kadetten 

Winnaar werd Van Arendonk Polle van Leidsche Rijn met 6/7; 

Marie Dgebuadze van KGSRL eindigde mooi 3de met 5,5/7 en ook 

Maxim Sleypen van KGSRL speelde degelijk en werd met 4,5/7 

zevende. 

Miniemen: 

-1ste Amir Zouaghi (KGSRL) met 8,5/11; 

-Dago Van Parijs(KGSRL) eindigde met 7/11 op een verdienstelijke 

6de plaats. 

Pionnen: 

1ste Plomp Matteo (Mercatel) met 9/11; 

Eerste KGS-er Lucas Vandermeersch eindigde  met 5,5/11 op de 14de 

plaats. 

 

5.5.Belgische Jeugdkampioenschappen 2019 

BJK 2019 greep opnieuw plaats in Blankenberge (14 tot 20 april 2019) 

KGSRL werd er vertegenwoordigd door 24 jongeren in diverse 

leeftijdsreeksen. 

In de reeks U16 meisjes verpletterde Daria Vanduyfhuys de tegenstand 

en won de titel met 9/9!!In deze reeks werd Marie Dgebuadze mooi 3de 

met 6,5/9. 

In de reeks U12 jongens leek Elias De Reese in de voorlaatste ronde af 

te stevenen op de titel, maar verloor in een gewonnen stelling op 

onverklaarbare wijze de partij en dus ook de titelkansen.Niettemin 

eindigden in deze reeks 3 jeugdleden(Elias De Reese, Amir Zouaghi 

en Calin Oloeriu) in de eerste tien! 

Ook in de reeks U16 jongens slaagden 3 jongeren(Merlijn Van 

Volsem, Kobe Vanhoucke en Maxim Sleypen) er in om bij de eerste 

tien te eindigen. 

 

5.6.Europees jeugdkampioenschap in Slovakije (Augustus 2019) 

Vier jeugdleden van KGSRL namen deel: 

-U16 : Daria Vanduyfhuys scoorde 6/9 

-U12 : Elias De Reese en Calin Oloeriu behaalden respectievelijk 4,5 

en 3/9 

-U8   : Cezar Oloeriu scoorde 1/9 

 

5.7.Eastman Open 2018 

De jeugd KGSRL heeft ook dit jaar de weg naar ons OT gevonden. 

Van de 40 deelnemende leden KGSRL(zonder rekening te houden met 

55+) waren er vijftien jeugdleden! 

1ste jeugdlid: Merlijn Van Volsem met een opmerkelijke score van 

6/9;ook Amir Zouaghi en Elias De Reese, beiden met 5 , presteerden 

knap!Nog 4 andere jeugdleden behaalden 4,5/9 

 

5.8.Jeugdschaakkamp tegen Amsterdam-West 

In de WE 18/19 mei 2019 reisde een  delegatie van KGSRL, bestaande 

uit 11 jongeren en 9 begeleiders, naar Amsterdam  voor de jaarlijkse 

jeugdschaakontmoeting met onze vrienden van de schaakvereniging 

Amsterdam West.Onze delegatie beleefde een knap georganiseerde 

WE met als hoofdingrediënten een boottocht op de Amsterdamse 

grachten en een bezoek aan het Rijksmuseum.Onze jeugdploeg, waarin 

enkele jongeren van stap 1 opgenomen waren, bleek deze keer niet 

opgewassen tegen de Amsterdamse jeugd  en zo blijft de daaraan 

verbonden wisselbeker voor één jaar in Amsterdam.De stand na 8 

ontmoetingen: 6-2 in voordeel van KGSRL. 

 

5.9.Bijzondere prestaties 

-Op de Fide ratinglijst van juli kreeg KGSRL-jeugdspeelster Daria 

Vanduyfhuys (16 jaar) de titel van WFM (Woman Fide Master)! Ze is 

de enige jeugdspeler in België met deze titel.  

-Daria Vanduyfhuys behaalde met 6/7 en zonder één verliespartij ook 

de kampioenstitel in het Open Vlaams kampioenschap 2019 dat in ons 

clubhuis plaatsgreep (30/05-02 juni) 

 

5.10.Evaluatie werking van de SEC 

a.Vorming jeugd 

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

mei 2019; 

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

-er werden 45 diploma’s uitgereikt op 12 mei 2019. 

-Op zondagmorgen 27 januari ’19 organiseerde de Commissie SEC 

een bijzondere simultaanséance in ons clubhuis.Daniël Dardha, 

jeugdlid van de schaakvereniging Hoboken, die zich momenteel 

ontpopt tot het grootste jeugdig schaaktalent in België, werd 

uitgenodigd om simultaan tegen een 20-tal jongeren van de SEC te 

spelen. 

Kobe Vanhoucke slaagde als enige er in de ondertussen nieuwbakken 

FM te vloeren; 

-voor de eerste keer werd er voor onze jeugdleden, die de volledige 

SEC-cyclus(stap 1 tot 6) doorlopen hadden, een voortgezette vorming 

onder de benaming [stap 6 + ] ingericht; 11 jeugdleden namen hieraan 

deel. 

-de nieuwe lessencyclus 2019-2020 is zopas gestart op 8 september 

2019 met in totaal een 60-tal leerlingen. 

b.Vorming volwassenen: er werd dit jaar geen cursus ingericht. 

 

6. Verslag penningmeester en budget 2018-2019 

 

De penningmeester deelt mee dat het vorig boekjaar werd afgesloten 

met een winst van 768 EUR, voor het komend boekjaar werd een 

budget opgesteld met een positief resultaat van 106 EUR 

 

7. Controleverslag van de commissarissen over het werkingsjaar 

2017-18 van de feitelijke vereniging KGSRL 

 

De commisarissen Rudy Van de Wynkele en Gilles Regniers hebben 

de controle  van de balans en resultatenrekening uitgevoerd in het 

clubhuis op 24 aug 2019.  

De commissarissen verklaren zonder voorbehoud dat de staat van 

activa en passiva en de resultatenrekening afgesloten op 30.06.2019 

een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand 

en van de inkomsten en uitgaven van de K.G.S.R.L. 

. 

8. Décharge aan het bestuur. 

 

Steunend op de diverse verslagen verleent de algemene 

ledenvergadering unaniem décharge aan het bestuur voor het 

verenigingsjaar 2018-2019. 

 

9. Lidgeld  

 

 De vergadering is akkoord met behoud van het huidig lidgeld 

. 

10. Aanduiding stemopnemers en nazicht volmachten 

 

Door de behandeling van punt 11 en 12 van de agenda door de 

algemene vergadering blijkt het niet nodig stemopnemers aan te 

duiden. 

 

11. Benoeming bestuursleden 

 

Er werden 11 kandidaturen als bestuurslid ontvangen:  

De Buck Valere 

De Visser, Stefaan 

Goethals, Philipe 

Gregoir, Dirk 

Petit, Emilien 

Roels Sofie 

Speybroeck, Eric 

Van de Kelder Yves 
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Van Leeuwen, Etienne 

VanSon, Marc 

Zouaghi Nouri 

De algemene vergadering geeft unaniem bij handgeklap akkoord voor 

deze 11 bestuursleden                                

.                          

.12. Benoeming voorzitter 

 

Volgende kandidaturen als voorzitter werden ontvangen:  

De Visser, Stefaan 

 

Eric Speybroeck bedankt Stefaan De Visser voor zijn tomeloze en 

veelzijdige inzet voor KGSRL (en Caïssa) en stelt voor hem te 

herbenoemen als voorzitter van KGSRL. De algemene vergadering 

bevestigt unaniem zijn akkoord bij langdurig handgeklap. 

 

13. Benoeming leden beroepscomité.  

 

Volgende leden hebben zich aangemeld om te zetelen in het 

beroepscomité, met volgende samenstelling als gevolg: 

Effectieven : Rudi Bunkens, Philip Traest, Frederic Van Parys,Gert De 

Vreese, Tom Van Muylem 

Reserven: Veronique Inghelbrecht, Yvonne Klijsen  

De algemene ledenvergadering aanvaardt deze samenstelling van het 

beroepscomité. 

 

14. Aanstelling van twee commissarissen.  

 

Alain Mauquoy en Wim Versporten zijn kandidaat, de algemene 

vergadering benoemt beiden als commissarissen voor het boekjaar 

2019-20. 

 

15. Varia. 

  

- Frederic Van Parys stelt voor de SEC te promoten op de sociale 

media bij middel van een aangepaste folder (af te spreken met SEC) 

- Wim Versporten stelt voor een andere ploeg dan Tilburg uit te 

nodigen voor een jaarlijkse match, bv uit Noord-Frankrijk, wat 

misschien ook het open tornooi kan ten goede komen. Wim neemt het 

initiatief. 

 

De vergadering wordt gesloten om 1500 hr. 
 

 

 

 

 

  

Resultaten 

ATZ (Alternatieve Training op Zaterdag) 

 

 

Zaterdag 12/09/20 

Wim Versporten – Tom Liessens                             1½ -½ 

Rudy Van De Wynkele – Hannes De Geest             1 – 1 

Werner Cornelis – Gerard De Caluwé                      1 – 1 

 

Zaterdag 19/09/20 

Wim Versporten – Rudi Bunkens                               2 – 0 

Eric Speybroeck – Werner Cornelis                           2 -  0 

 

Op zaterdag 26/09 is er geen ATZ wegens de algemene ledenvergadering. Volgende afspraak op 03 oktober 20. 

 

Liga Oost-Vlaanderen 

Samenstelling bestuur  

 

 

  

Voorzitter: Ward Van Eetvelde  
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Jeugdleider dienstdoend: Ward Van Eetvelde 
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