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Voorlopig verslag van de  Algemene  Vergadering van 

de Schaakliga Limburg vzw op zaterdag 29/08/2015 te 

Hasselt om 19u 

 

Locatie: Speellokaal 701 KHSC O'Kelly 

Straat: Capucienenstraat 28 
Postcode: 3500  Hasselt 
Provincie: Limburg 

  

Contactpersoon: Pavel Englicky (0473/90 89 00) 

 

 Bijlage 1 : Wegbeschrijving 
 

1. Opening van de vergadering 
De ondervoorzitter heet iedereen welkom, dankt de club KHSC O’Kelly voor 
het ter beschikkingstellen van de locatie. Een minuut stilte voor Kemal Yildiz, 
Jean Jacobs, Maurice Engelbosch, Marc Hendrickx  en Rudi Ieven. 
 

2. Samenstelling en rechtsgeldigheid van de ASV  
 Bijlage 2 : volmachtformulier 

 

Club 
Naam 

Leden of 
gevolmachtigden 

Stemmen 

 
  

2014-2015 

701 O'Kelly Hasselt Robert Pools 3 

703 De Nieuwe Toren Eisden Luc Palmans 3 

705 Maaslandse SK Jan Segers 1 

707 Looise SK Herman de Wel 1 

708 Noordlimburgse SK Eddy Janssens 3 

709 De Vier Torens Houthalen 
  

712 Club Lefèvre José Conard 3 

713 SK Leopoldsburg Jozef Gesquiere 2 

714 De Pelterpion Overpelt Dries Moors 2 

715 Boutersemse SK Marc Bils 1 

 
   

724 Centrumpion  Johan Reenaers. 2 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Bertho Cleuren 1 

726 Neerpelter SK Eddy Janssens 1 

727 Philidor Genk Ludo Martens  2 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Marc Bils 1 

733 St. -Truiden SC Jean-Pierre Noben 1 

736 SK Heusden Wesley Carmans 2 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen 1 

740 Tongeren 
  

 

Totaal 

 
            30 

Alle clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd met een volmacht. Het aantal stemmen dat 

uitgebracht kan worden komt hiermee op 30. 
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3. Goedkeuring verslag ASV van 30/08/2014  te Hasselt 
Bijlage 3 : voorlopig verslag.  
Het verslag van de vorige ASV is goedgekeurd. 

  
4. Verslagen der bestuursleden en medewerkers 

 
4.1 Voorzitter  

 Functie is niet ingevuld 
  

4.2 Ondervoorzitter (Marc Bils) 
Beantwoord de “lastigste” vraag/vragen betreft de toestand van de KBSB met 

al de mails die de clubbestuurders over het budget kregen. 
 

4.3 Secretaris (Pavel Englicky) 
De RvB is vanaf vorig seizoen vier keer bijeen geweest. Alle verslagen zijn 
voorlopig niet ter inzage op de website te vinden. Zij zijn ter inzage tijdens 
deze vergadering bij de ondervoorzitter. 

 
4.4 Ledenadministratie (Ludo Martens) 

 Vanuit de ASV zijn er geen vragen 
 

4.5 Penningmeester (Ludo Martens) 
Bijlage 4 Financieel.  

 
4.6 VSF-afgevaardigde (Ludo Martens) 

De communicatie vanwege VSF is beperkt tot de info op de website en de verslagen. 
De liga wordt enkel nog uitgenodigd voor de algemene vergadering. 
Nieuwe initiatieven zijn het digitaal tijdschriftje (Jan Gooris) en in kadervorming (Bart 
van Tichelen). 

  
4.7 Klasseringleider (Dries Moors) 
Alle te verwerken partijuitslagen zijn verwerkt, al was een vriendelijke herinnering 

van vooral Luc af en toe wel nodig. Het grootste deel van het werk is ondertussen 

geautomatiseerd, en daar ben ik zeker dit jaar heel dankbaar voor geweest. 

Concreet: zowel naar de FIDE als de KBSB zijn de uitslagen op tijd doorgestuurd; aan 

de hand van ingediende rapid, blitz en raindrop toernooien zijn op hetzelfde ritme 

nieuwe klassementen opgesteld; de bijhorende xPLAYER.DBF bestanden zijn telkens 

mee aangemaakt; de kleine wijziging in het formaat van die DBF bestanden door de 

KBSB zijn zonder problemen overgenomen. 

Naar volgend jaar toe beperk ik mij tot het minimum: verdere aanpassingen om 

opgelegde wijzigingen van de KBSB en de FIDE te volgen, en verder het gebruik van 

de scripts en de handleiding die mij veel tijd besparen. 
  

4.8 Verantwoordelijke website (Dries Moors) 
Er is helaas nog steeds geen komaf gemaakt met het restant van de oude website, en er 

zijn nog steeds geen grafische verbeteringen aangebracht. Aan de andere kant werkte 

de koerier wel naar behoren, zowel voor het uitsturen van de nakende toernooien als 

het melden van de verslagen achteraf. Door de spreidstand met twee websites merk ik 
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wel een toenemende verwarring: toernooien dienen aangekondigd te worden in de 

kalender, en verslagen te worden met een artikel. Zolang ikzelf er niet in slaag 

voldoende tijd vrij te maken om de oude site helemaal te liquideren, laat ik dit 

natuurlijk betijen. 

Concreet: Het gedeelte over de LIC en LB op de site draaide voldoende vlot - zowel 

de ingave als het opstellen van het klassement als het exporteren voor eloverwerking - 

om er dit jaar weinig aan te veranderen; het gedeelte over de LIK en LIK50+ heeft wat 

verfijning nodig; de subsidieaanvragen werden beter beheerd en opgevolgd door de 

tabellen op de site. 

Naar volgend jaar toe wil ik mijn doelen van vorig jaar herhalen: grafische afwerking 

en de liquidatie van de oude site. Ook al betwijfel ik of ik dit jaar minder aandacht 

moet (wil!) geven aan gezin en werk, zie ik dit toch als een beter haalbare kaart dan 

vorig jaar, zeker met de komende versterkingen in het bestuur in het achterhoofd. 

Bijkomend wil ik daarom als doel stellen om alle bestuursleden 'op te leren' met het 

gebruik van de website - een aantal kleinere aanpassingen die doorheen het jaar 

gevraagd werden konden gerust snel een eenvoudig door de aanvrager zelf gebeuren, 

indien hij tenminste wist dat hij het kon en hoe dat dan moest. Op termijn moet dat 

ook een behoorlijke tijdwinst geven - voor iedereen.. 
 

4.9 Persmedewerker (Pavel Englicky) 
Zoals gewoonlijk is HBvL zeer schaars met publicaties over schaken. 

 
4.10 Voorzitter toernooicommissie (Luc Cornet) 
Alle kampioenschappen of toernooien, behalve het Limburgs Individueel 

Snelschaakkampioenschap (wegens te weinig voorinschrijvingen) werden vorig 

seizoen georganiseerd. Er zijn ook nergens problemen geweest: geen enkele 

beroepscommissie is moeten samenkomen. Het aantal deelnemers in het Limburgs 

Individueel Kampioenschap in het nieuwe systeem op vrijdagavonden bracht meer 

deelnemers op. Zo dadelijk hier meer over. 

In bijlage het overzicht van de oorkondes waar men de kampioenen van de diverse 

Limburgse kampioenschappen kan zien. 

 
4.11 Individueelverantwoordelijke (Luc Cornet) 
a) Limburgs Individueel Kampioenschap 

Voor de eerste keer werd dit seizoen de nieuwe formule van het LIK uitgeprobeerd: 

i.p.v. 7 zondagen verspreid over het seizoen of één weekendtoernooi met 5 rondes is 

nu geprobeerd op 7 vrijdagavonden. Uiteindelijk speelden 18 deelnemers mee waarvan 

helaas één deelnemer tijdens het seizoen overleed. 

b) Limburgs Individueel Kampioenschap voor 50-plussers 

33 deelnemers, een verhoging van 2 deelnemers. Hierbij dienen we Leander Laruelle 

te bedanken voor zijn werk. Ronde per ronde bracht hij een boekje uit met partijen en 

commentaren. Een immens werk. 

 
4.12 Interclubverantwoordelijke (Luc Cornet) 
A. Terugblik vorig seizoen 

37 ingeschreven ploegen speelden mee in de Limburgse interclubs (de 2 hoogste 

afdelingen bestonden uit 1 reeks van 10 ploegen; in 3
de

 Noord waren er 9 ploegen (dus 

elke ronde was er één ploeg bye); in 3
de

 Zuid waren er maar 8 ploegen (dus elke ronde 

waren er twee ploegen bye), 2 ploegen minder als in het vorige seizoen. De 

slotapotheose was terug in Hasselt. Wederom een geslaagde organisatie van Robert 
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Pools en de zijnen: hartelijk dank. De kampioenen zijn te vinden in het overzicht van 

de oorkondes. 

B. Het nieuwe seizoen 

(Toestand 28/08/2015) 

De initialisatie van het webbased programma voor de Limburgse Interclubs is nog niet 

voltooid, waardoor de ploegen via Excel hun ploegen en wensen kenbaar moesten 

maken. 

Eén club heeft gemeld dat ze één ploeg minder inschrijft in 3
de

 afdeling. Dit wil 

zeggen dat er 16 ploegen zijn voor derde afdeling. Hierbij opnieuw de moeilijke keuze 

aan de ASV om een keuze te maken uit twee opties voor derde afdeling: ofwel twee 

reeksen hebben met 8 ploegen voor 9 rondes (dit wil zeggen twee rondes bye) maar 

met grote mogelijkheden om alle ploegen samen thuis en uit te laten spelen; ofwel één 

reeks Zwitsers met 16 ploegen waarbij elke ploeg 9 rondes kan spelen, maar waarbij 

mogelijk niet altijd samen thuis en uit kan gespeeld worden. 

 
4.13 Bekerverantwoordelijke (Luc Cornet) 
5 clubs schreven in totaal 5 ploegen in voor de beker van Limburg, twee ploegen 

minder dan het vorig seizoen. Omdat dit het slechtste scenario is om een 

bekercompetitie te houden en omdat het seizoen ervoor de club van de 

bekerverantwoordelijke veel forfaits heeft moeten geven, heeft de club van de 

bekerverantwoordelijke haar ploeg teruggetrokken. Met deze 4 ploegen werd er een 

round Robin-competitie gevormd (met hierbij de puntentelling van de 

bekercompetitie). Ondanks het uiterst matig succes, legt de RvB voor dit seizoen 

hetzelfde concept opnieuw voor. 

 
4.14 Verantwoordelijke Jeugdleiding (Pavel Englicky) 
De kwaliteit van de jeugd in Limburg gaat omhoog en dat dankzij de inspanningen van 

onze trainers en in het bijzonder onze FM’s en IM. De meeste schaakclubs hebben 

goede leerkrachten maar op hoger niveau komen zij te kort. Zonder inbreng van bv. 

Roel Hamblok, Jelle Sarrau, Stef Soors, Yordi Schaken en nog anderen zou het niet 

mogelijk geweest. Vergeef mij wie ik vergeten ben op te noemen. Vanuit de Liga 

worden er stages georganiseerd voor VJK en voor BJK. In breedte is jeugdwerking 

goed, naar de top toe zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. Een probleemgebied is 

de categorie van 16 tot 20 jaar. Zij hebben meestal zware studies en kunnen niet aan de 

competities deelnemen. 

De resultaten van onze jeugd zijn op de website te lezen en geloof mij, zij zijn goed. 

Schanstoernooi: vorig jaar hebben wij het toernooi met winst afgesloten, dat willen wij 

ook dit jaar doen. Daarbij een oproep: willen jullie in jullie clubs reclame maken bij de 

jeugdspelers en jullie leden laten weten dat wij altijd op zoek zijn naar een aantal 

vrijwilligers om dit toernooi ook dit jaar met succes af te werken. Aantal ouders 

vertrekken naar Griekenland voor het WJK en zijn dus niet inzetbaar. Ook bij de 

organisatie zijn mensen welkom om te helpen. Sponsors aanbrengen is ook een optie. 
 

4.15 Verantwoordelijke Schoolschaak (Pavel Englicky) 
De grootste uitdaging is de brede basis in het lager onderwijs nog verder te vergroten 

en de toestroom naar de clubs daardoor te verbeteren. Er gaan niet genoeg kinderen 

van LO naar de clubs. 1% zou minstens naar 2%-3% moeten stijgen. Er zijn niet 

genoeg leerkrachten voor de schaaklessen. Ieder gepensioneerde schaker zou in 

principe een school onder zijn hoede moeten nemen en een of twee leerkrachten 

opleiden om met de stappenmethode te werken. Alle scholen zijn voorstander van 
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schaaklessen, maar ze hebben grote nood aan begeleiding. Het Limburgs 

schoolschaakkampioenschap is elk jaar succes in het LO, echter niet in het MO. De 

schaakwerking in het MO is dikwijls nihil. 

 
4.16 Verantwoordelijke kadervorming (Marc Bils) 
Eind juli en vandaag voor aanvang van deze AV heeft onze toernooileider Luc een 

informatiesessie gegeven omtrent de werking en het gebruik van diverse elektronische 

klokken.  

 

4.17 Bestuurder (Frank Maximus) 
Niets te melden. 

 
4.18 Materiaalmeester (Luc Cornet – Dries Moors) 
Sinds vorig AV zijn er 15 nieuwe digitale klokken aangeschaft: DGT 2010. Het 

gebruik van het ligamateriaal beperkt zich grotendeels tot Ligatoernooien of tot 

Limburgse clubtoernooien (gratis). Daarnaast zijn er ook een aantal organisaties buiten 

Limburg die de klokken huren (o.a. Nederlandse jeugdtoernooien). 

Dries meldt dat het vorige schooljaar de grote schaakstukken tweemaal uitgeleend zijn 

en dat er voor volgende week ook een afspraak is gemaakt om deze uit te lenen. 

 
 

5. Kasverslag 2014-2015 
 

Bijlage 4 Financieel. 
 

 
6. Verslag en kwijting commissarissen voor het seizoen 2014-2015 (Johny Vansichen 

en Robert Pools) 
Stemming: kwijting werd unaniem gegeven aan de commissarissen 

 
7. Kwijting bestuurders en medewerkers 

Stemming: kwijting werd unaniem gegeven aan de bestuurders en medewerkers 
 
 

8. Voorstel samenstelling nieuwe ledenlijst en stemverdeling 
(Dit voorstel betreft uitsluiting en toetreding van effectieve (=wettelijke) 
leden. 
 

 Twee vervangingen van wettelijke leden (703: Luc Palmans  Domien Kuijpers; 740: 

Wim Hendrickx  Johnny Cleuren) 

 
Stemming:  voor 30 tegen 0 onthouding 0 voor beide. 
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Nieuwe ledenlijst en stemverdeling: 
 

Club Naam 
Leden of 
gevolmachtigden Stemmen 

  
Leden 

   

2015-
2016 

   701 O'Kelly Hasselt Robert Pools 3 3 
 

Robert Pools 

703 De Nieuwe Toren Eisden Luc Cornet 2 2 
 

Domien Kuijpers 

705 Maaslandse SK Jan Segers 2 2 
 

Jan Segers 

707 Looise SK Herman de Wel 2 2 
 

Herman de Wel 

708 Noordlimburgse SK Eddy Janssens 3 3 
 

Eddy Janssens 

709 De Vier Torens Houthalen Humbert Vermeulen 1 1 
 

Maurizio Ceccarini 

712 Club Lefèvre José Conard 3 3 
 

José Conard 

713 SK Leopoldsburg Jozef Gesquiere 2 2 
 

Jozef Van Loock 

714 De Pelterpion Overpelt Dries Moors 2 2 
 

Geert Meekers 

715 Boutersemse SK Marc Bils 1 1 
 

Marc Bils 

724 Centrumpion  Johan Reenaers 2 2 
 

Kris Theunissen 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Bertho Cleuren 1 1 
 

Bertho Cleuren 

726 Neerpelter SK Eddy Janssens 2 2 
 

Pavel Englicky 

727 Philidor Genk Ludo Martens 2 2 
 

Philip Kortzorg 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Marc Bils 2 2 
 

Roberto Conte 

733 St. -Truiden SC Jean-Pierre Noben 1 1 
 

Robert Haijen 

736 SK Heusden Wesley Carmans 2 2 
 

Wesley Carmans 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen 1 1 
 

Johny Vansichen 

740 Tongeren Bertho Cleuren 1 1 
 

Johnny Cleuren 

       

 
Totaal aantal stemmen 

 
35 35 

   
 

9. Begroting 2014-2015 en bepaling bijdragen 
Bijlage 4 : Financieel 
 
Begroting is unaniem goedgekeurd 

  
10. Voorstel wijziging wedstrijdreglement 

 Gelijkschakeling tempo Limburg met Nationaal tempo. Het speeltempo van alle 

Limburgse langewedstrijdskampioenschappen (dus LIC, LB, LIK en LIK 50+) wordt 

gelijkgetrokken aan dat van de KBSB (dus NIC, BK Experten-Dames-Open), zijnde 

90 minuten / 40 zetten + 30 minuten / einde + 30 sec./zet vanaf zet 1. Concreet mogen 

hierdoor de rode/zwarte DGT 2000 of de grijze MEREX 500 klokken niet meer 

gebruikt worden. Clubs die een tekort zouden hebben aan goedgekeurde elektronische 

klokken om hun LIC of LB-wedstrijden te spelen, kunnen gedurende één seizoen 

klokken van de Liga Limburg lenen. 

Een ander gevolg is dat partijen langer kunnen duren (bij 60 zetten waarbij beide 

spelers hun tijd gebruiken, duurt de partij 5u). En St.-Truiden heeft hierbij een 

probleem aangezien haar lokaal rond middernacht sluit.  

 

Stemming:  voor 35 tegen 0 onthouding 0 – voorstel unaniem aangenomen. 
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 Voorstel NLS vorig jaar over compensatie tempo: De Limburgse 

snelschaakkampioenschappen worden niet meer met handicap gespeeld (voor iedere 

speler dus 5 min.). 

 

Stemming:  voor 26 tegen 2 onthouding 7 – voorstel aangenomen. 
 
Wijziging reglement vorig ASV punt 7c moet gestemd worden. Het voorstel (A)om de artikels 

G.2 en G.4 te laten gelden in een tempo met QPF (wat dus wil zeggen: men kan claimen als 

men minder dan 2 minuten heeft om verder te spelen met een fischertempo waarbij men 5 

secondes per zet bijkrijgt) is VERWORPEN. Ook het voorstel (B)om de artikels G.2 en G.5 te 

laten gelden (wat dus wil zeggen: men kan claimen als men minder dan 2 minuten heeft zoals 

vroeger in 10.2 waarbij de arbiter dan moest beslissen) is VERWORPEN. Als gevolg is G2 

niet geldig en kan men dus NIET claimen als men minder dan 2 minuten heeft. Wim 
Bastiaansen heeft een alternatief gesuggereerd, wat dient uitgewerkt te worden door de 
toernooileider. 
 

Stemming voorstel A:  voor 14 tegen 9 onthouding 12 - niet goedgekeurd (geen 2/3 
meerderheid) 
 Stemming voorstel B:  voor 10 tegen 19 onthouding 6 
 

11. Aanstelling commissarissen voor het seizoen 2014-2015 
Kandidaturen: Johny Vansichen en Robert Pools worden aangesteld als 

commissarissen voor het seizoen 2015-2016. 

 
 
12.  Verkiezing bestuurders. 

 
Kandidaturen dienen schriftelijk ingediend voor aanvang van de vergadering. 
 
Het mandaat van de bestuurders Dries Moors, Marc Bils, Sandra Aleynteyns 
en Luc Cornet is verstreken (3 jaar). Luc en Dries stellen zich herverkiesbaar. 
Nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn: Jelle Sarrau, Roel Hamblok en Rudi 
Indemans. 
Marc Bils en Sandra Aleynteyns verlengen hun mandaat niet. Luc en Dries zijn 
herverkozen en Jelle, Roel en Rudi zijn gekozen als bestuurders van Liga 
Limburg. 
 

Verkiezing bestuurders 
 

 

Stemming 10 Luc Cornet 33+  2-  0o 

 

Stemming 11 Dries Moors 35+  0-  0o 

 

Stemming 12 Roel Hamblok 25+  5-  5o 

 

Stemming 13 Rudi Indemans 34+  0-  1o 

 

Stemming 14 Jelle Sarrau 27+  3-  5o 
 
  

13. Samenstelling van de verschillende commissies 



 

16/09/2015 1.8 

Administratieve commissie (huidige leden):  
José Conard (712) – Robert Pools (701) – Philippe Kortzorg (727) – Johny 
Vansichen (737) – Roberto Conte (732)) 

 
Sportcommissie (huidige leden): Jos Pots (708) – Wim Bastiaansen (736) – Marc 

Hendrikx (705)  – Marc Kocur (727) – Johan Kocur (727) 
Rudi Indemans is verkozen als bestuurder en mag bijgevolg niet meer zetelen 
in de sportcommissie. 

 
14. Voordracht ereleden en uitreiking oorkondes kampioenen. 

 
De oorkondes van de kampioenen worden later uitgedeeld aan alle clubs. 

Marc Bils werd hartelijk bedankt voor zijn 30 jaren inzet in verschillende 

functies (assistent klasseringsleider, kadervormingverantwoordelijke, 

ondervoorzitter, voorzitter). De RvB draagt Marc Bils voor als erevoorzitter 

van Liga Limburg. 

De ASV bevestigt de voordracht om hem als erevoorzitter van Schaakliga 

Limburg te maken. 

Stemming: unaniem voor. 

 

  
15. Schaakkalender 2015-2016 

Bijlage 7: Ontwerp ligakalender 2015-2016. 
Bijlage 8: Organisatie van de toernooien.  
 

 

 
 

16. Varia en rondvraag 
 

 Als to do heeft de toernooileider opgeschreven: een ander tempo (fischertempo wel te 

verstaan) voor zowel rapid als snelschaak in de toernooireglementen opnemen. 

 
 

Volgende vergadering zal op zaterdag 27/08/2016 om 19u in KA+ te Hasselt 
plaats vinden. 

 
 

17. Sluiting van de vergadering. 


