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Verslag van de Algemene Vergadering  
van de Schaakliga Limburg vzw op 
zaterdag 28/08/2020 om 20u 
 
Locatie: ONLINE 

 
 
Aanwezige bestuurders:  
Verontschuldigde bestuurders:  
Uitgenodigde clubs (onderlijnde namen zijn de voorzitters):  
 

Club Voorzitter 

701 KHSC O’Kelly: Robert Pools 

703  De Nieuwe Toren Eisden: Domien Kuijpers 

705 MSK: Hein Jacobs 

707 Looise SK: Herman De Wel 

708 NLS: Eddy Janssens 

712 Club Lefèvre Landen: Jose Conard 

713 Leopoldsburg: Jozef Van Loock 

714 Pelterpion Overpelt: Geert Meekers 

715 Boutersem: Marc Bils 

725 Vlijtingen: Bertho Cleuren 

726 Neerpelt: Pavel Englicky 

727 Philidor Genk: Philippe Kortzorg 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost: Jeroen Cillen 

733 Sint-Truidense: Bernard Bedert 

736 SC Heusden: Wesley Carmans 

737 SK Benelux Paal: Johny Vansichen 

741 Chess Bilzen: Peter Brien 

 

1. Opening van de vergadering 

 Welkomstwoord door de voorzitter 

 Minuut stilte voor de overleden (ex-)leden 

Laurent Staeren, (725) gestorven op 09/09/2019 
Medid Sevdzad, (703) gestorven op 1/6/2020 

 Goedkeuring van de dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd. 
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2. Samenstelling en rechtsgeldigheid van de ASV 

Aanwezigheidslijst en stemverdeling (bij de clubs met meerdere vertegenwoordigers, bracht de 
onderlijnde persoon de stem uit): 
 
Aanwezige bestuurders: Pavel Englicky, Krista Dethier, Ludo Martens, Lennert Bex, Geert Meekers en 
Luc Cornet. 
 

Club Naam Leden  Stemmen 
2019-2020 

Aanwezig 

701 O'Kelly Hasselt Krista Dethier, Geert Verbeek 3 Ja 

703 De Nieuwe Toren Eisden Luc Cornet 3 Ja 

705 MSK Geri Schols 1 Ja 

707 Looise SK Hugo Meyermans 1 Ja 

708 NLS Wessel van Kessel 3 Ja 

712 Club Lefèvre José Conard 3 Ja 

713 SK Leopoldsburg Kimball Rosseel 2 Ja 

714 De Pelterpion Overpelt Geert Meekers 2 Ja 

715 Boutersemse SK  1 Nee 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Jurgen Cleuren 1 Ja 

726 Neerpelter SK Pavel Englicky 2 Ja 

727 Philidor Genk Ludo Martens 2 Nee 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Jeroen Cillen 2 Ja 

733 St. -Truiden SC Bernard Bedert 1 Ja 

736 SK Heusden Wesley Carmans 2 Ja 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen; Kenneth Vansichen 1 Ja 

741 Chess Bilzen Peter O’Brien 1 Ja  
Totaal  31  

 
Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden komt hiermee op 28 (van 31) 

3. Goedkeuring verslag AV van 24/08/2019 te Hasselt 

Het verslag van de vorige AV wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Verslagen der bestuursleden en medewerkers 

 Voorzitter (Pavel Englicky) 

Beste vrienden, leden van RvB, leden van AV, voorzitters, secretarissen, leden van Liga Limburg. De AV 
van dit jaar is anders dan vorige jaren. De schuldenaar is bekend en speelt ons al een half jaar parten. 
De start van het vorige schaakseizoen was wel veelbelovend, de verslagen van de andere bestuurders 
zullen dat beamen. Alles ging goed tot februari, in maart ging België in lockdown en schaken werd 
plots stopgezet. Wanneer wij terug kunnen fatsoenlijk schaken is nog onbekend, hopelijk zal deze 
toestand niet lang duren. Er zijn landen waar al geschaakt werd, maar dat zijn de landen waar het 
Corona virus niet zo fel verspreid is. Zolang de regering de maatregelen niet versoepelt en KBSB de 
nationale interclubs niet opstart, zal ook het Limburgse schaakleven op een laag pitje branden. Wij 
zullen jullie doorlopend informeren en proberen ondersteuning te geven waar mogelijk. Helaas weten 
wij nu al dat bijvoorbeeld ons Schanstoernooi weer uitgesteld zal worden (tot Pasen ?). Over andere 
toernooien en competities zal Luc Cornet jullie informeren. 
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 Secretaris (Krista Dethier) 

Ik ben ondertussen 3 jaar bij het Bestuur van de Liga. 
Ik probeer als secretaris nog steeds het administratieve in goede banen te leiden, en te helpen bij de 
aanvulling van de kalender en artikels op de site. 

 Ledenadministratie (Ludo Martens) 

2016-2017  hoofdaansluitingen 289,  2e aansluitingen 13 
2017-2018  hoofdaansluitingen 308,  2e aansluitingen 19 
2018-2019  hoofdaansluitingen 313,  2e aansluitingen 19 
2019-2020  hoofdaansluitingen 297  2e aansluitingen 22 

 Penningmeester (Ludo Martens) 

Verslag in punt 5 

 VSF-afgevaardigde (Ludo Martens / Pavel Englicky) 

Er zijn enkele veranderingen geweest in de VSF; er is oa een nieuwe voorzitter Bernard Malfliet. 

 KBSB-afgevaardigde (Ludo Martens / Pavel Englicky) 

Bij de KBSB werd een klacht ingediend na het stilleggen van de NIC. Hierdoor kan er geen nieuw 
seizoen beginnen voor het oude seizoen helemaal beëindigd is. 
Morgen, 29/08/2020, vindt de vijfde AV plaats (na vier misgelopen edities) 

 Klasseringleider (Dries Moors)  
 
Ik heb het nodige gedaan zodat de Raad van Bestuur kon doen wat nodig was voor dit seizoen. 

 Verantwoordelijke website (Dries Moors) 

Ik heb het nodige gedaan zodat de Raad van Bestuur kon doen wat nodig was voor dit seizoen. 

 Voorzitter toernooicommissie (Luc Cornet) 

Alle voorziene kampioenschappen of toernooien werden vorig seizoen georganiseerd, op het Limburgs 
Individueel Snelschaakkampioenschap na. 
Er zijn nergens problemen geweest: geen enkele beroepscommissie is moeten samenkomen. 
In bijlage (zie bestand oorkondes_2019_2020.xlsx) staat het overzicht van de kampioenen van de 
diverse Limburgse kampioenschappen. 

 Individueelverantwoordelijke 

4.10.1 Limburgs Individueel Kampioenschap (Lennert Bex) 

Voor de 6de keer werd dit seizoen de nieuwe formule van het LIK uitgeprobeerd waarin op 
vrijdagavond gespeeld werd in plaats van op zondagnamiddag. Het seizoen 2019-2020 is, behalve 
corona, zonder incidenten verlopen. Met 26 deelnemers (+4) zet de stijgende lijn van het aantal 
deelnemers van vorig jaar zich door. Wel kan opgemerkt worden dat de deelnemers maar van 5 clubs 
komen, namelijk Eisden, Hasselt, Landen, MSK-Dilsen en Heusden. 
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4.10.2 Limburgs Individueel Kampioenschap voor 50-plussers (Luc Cornet) 

25 deelnemers (-5). Helaas is de laatste ronde van dit kampioenschap niet kunnen doorgaan wegens 
Covid-19. De stand na de 8ste ronde werd dan ook de eindstand. Wedstrijdleider Jos Pots verdient een 
pluim voor zijn uitstekende leiding. We hopen de volgende seizoenen weer op zijn deskundige leiding 
te mogen rekenen. 

 Interclubverantwoordelijke (Luc Cornet) 

28 ploegen (-1) speelden mee in de Limburgse interclubs (de 2 hoogste afdelingen bestonden uit 1 
reeks van 9 ploegen waar elke ronde 1 ploeg bye was; in 3de afdeling speelden 10 ploegen een round-
robin-toernooi. De kalender dit seizoen was zodanig dat we in januari al 7 rondes gespeeld hadden. 
Echter hierbij bleef het bij. De 2 laatste rondes werden geannuleerd. Er is beslist om de ploegen die op 
de eerste plaats stonden als kampioenen uit te roepen. De kampioenen uit 2de en 3de afdeling 
promoveren een afdeling hoger. Vermits dit kon, degraderen de laatsten in de stand in eerste en in 
tweede niet een afdeling lager. Als alle ploegen zich volgende seizoen opnieuw zouden inschrijven, dan 
zouden er 10 ploegen zijn in eerste afdeling en 9 ploegen in tweede en derde afdeling. 

 Verantwoordelijke Jeugdleiding (Pavel Englicky) 

Onze jeugd startte heel goed in het begin van schaakseizoen. Steeds meer en meer jeugdspelers 
vinden hun weg naar de volwassenen competities tijdens interclubs en toernooien. De categorieën tot 
14 jaar zijn goed vol, daarna is bij de oudere jeugd een neerwaartse trend te bespeuren. Tijdens de 
herfstvakantie ging traditiegetrouw het Limburgs jeugdkampioenschap door. Hier hebben zich 45 
jeugdspelers geplaatst voor VJK in februari. . In november ging ook 18de jeugdtoernooi van De 
Zandkorrel door (47 deelnemers). De Vlaamse jeugdkampioenschappen kwamen er aan, maar storm 
heeft veel schakers thuisgehouden. Limburg behaalde twee kampioenen titels (Fleur Swennen en 
Anouck Kuypers), Juliette Sleurs was laureate van de provincie en was vicekampioene tot 16 jaar. Wij 
hadden ook meerdere top 10 plaatsen, maar titels waren er dit jaar minder. Het Open Limburgs 
rapidkampioenschap kon nog net doorgaan, net als 19de Pelter jeugdtoernooi. Daarna is door Corona 
het doek over het schaken gevallen. Het BJK ging niet door, het Schanstoernooi ook niet, de clubs 
sloten hun deuren. Ik hoop dat de jeugdleiders een manier vinden om met de jeugd verder te werken 
en ze voor de nieuwe uitdagingen voor te bereiden. 

 Verantwoordelijke Schoolschaak (Luc Cornet) 

Afgelopen seizoen vond het Limburgs Schoolschaak voor de eerste keer plaats in WICO Campus 
Salvator te Hamont-Achel. De organisatie was goed. Helaas waren er dit jaar enorm minder ploegen. 
Voor het Middelbaar Onderwijs waren er 3 ploegen, allemaal van WICO. Er werd besloten om een 
Zwitsers toernooi te doen met alle deelnemers en de begeleider. In het Lager Onderwijs speelden 
maar 14 ploegen mee waar er vorig seizoen nog 26 ploegen waren.  

 Verantwoordelijke kadervorming (Luc Cornet) 

Ook dit seizoen is weinig te vertellen. Ik ben wel bezig aan de voorbereiding van een online-
opfriscursus. 
 

 Materiaalmeester (Luc Cornet – Dries Moors) 

Het schaakmateriaal van de liga wordt af en toe gebruikt. De laatste keer was voor Schaakinitiatief 
Vlaanderen voor hun kamp in Kindsheid Jesu te Hasselt. 
Ziehier de inventaris van het ligamateriaal wat bij mij thuis staat: 
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• Een honderdtal kartonnen borden 
• 6 elektronische borden + 6 sets stukken 
• 6 DGT XL’s voor deze elektronische borden 
• 82 sets stukken (minus 1 t.o.v. vorig seizoen → één witte koning is gesneuveld) 
• 42 DGT XL’s 
• 22 DGT 2010 (minus 1 t.o.v. vorig seizoen → display werkt niet meer) 
De grote stukken worden beheerd door Dries en worden ook regelmatig ontleend. Hiervoor dient een 
waarborg betaald te worden. De stukken dienen zelf gehaald en teruggebracht te worden. 
Schaakinitatief heeft een groot aantal ontsmettingsmateriaal gegeven in ruil voor. Bedankt hiervoor ! 

5. Kasverslag 2019-2020 

Lopende rekening: 0 05079.41 
Spaarrekening:  11721.99 
Totaal   16801.00 
 
Financieel was het een normaal jaar, aangezien bijna alle toernooien gedaan waren toen de lockdown 
begon. 
 
Kasverslag en begroting in bijlage. 

6. Verslag en kwijting commissarissen voor het seizoen 2019-2020 (J. Vansichen en R. Pools) 

Wegens het Corona virus is er geen nazicht gebeurd door de commissarissen.  

7. Kwijting bestuurders en medewerkers 

Stemming: Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders en medewerkers. 

8. Voorstel samenstelling nieuwe ledenlijst en stemverdeling 

741 Chess Bilzen heeft een nieuwe voorzitter: Peter Brien. 
 
Twee clubs hebben elk één stem verloren, zijnde 712 Club Lefèvre (van 3 naar 2) en 714 De Pelterpion 
Overpelt (van 2 naar 1).  
 
De stemverdeling is nu als volgt: 
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Het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden komt hiermee op 26 (van 29). 

9. Begroting 2020-2021 en bepaling bijdragen – Lidgeld 

Zie kasverslag in bijlage. 
 
Vele clubs hebben gevraagd om een lidgeldvermindering. Het huidige lidgeld van 28 euro wordt 
verdeeld over de 3 echelons (14 euro voor de KBSB – 4 € voor de VSF – 10 voor de Liga). Een 
lidgeldverlaging van de KBSB zal morgen (29/08) op de BAV van de KBSB besproken worden. Dit o.a. op 
vraag van Liga Limburg. Het lidgeld van de VSF zal vermoedelijk onveranderd blijven, gezien dit 
voornamelijk verzekering is. Over het Liga lidgeld dient er in deze ASV gestemd te worden. Onze Liga 
heeft voldoende middelen om 1 jaar zonder lidgeld inkomsten te overbruggen. Daarom stelt de RvB 
voor om het volledige lidgeld van 10 euro korting te geven voor alle spelers die zich heraansluiten. 
Stemming: de begroting wordt unaniem goedgekeurd en iedereen is voor de vermindering van de 
lidgelden. 

10. Aanstelling commissarissen voor het seizoen 2020-2021 

Gezien de Corona situatie zijn er nog geen nieuwe commissarissen aangesteld. 

11.  Verkiezing bestuurders 

Krista Dethier heeft een termijn van 3 jaar opzitten en is kandidaat om haar mandaat te verlengen. 
 
Stemming: Krista wordt unaniem herkozen met handgeklap 

Club Naam Leden 
Stemmen 
2020-2021 

Aanwezig 
(volmacht 

meegeteld) 

701 O'Kelly Hasselt Krista Dethier; Geert Verbeek 3 Ja 

703 De Nieuwe Toren Eisden Luc Cornet 3 Ja 

705 MSK Geri Schols 1 Ja 

707 Looise SK Hugo Meyermans 1 Ja 

708 NLS Wessel van Kessel 3 Ja 

712 Club Lefèvre Jose Conard 2 Ja 

713 SK Leopoldsburg Kimball Rosseel 2 Ja 

714 De Pelterpion Overpelt Geert Meekers 1 Ja 

715 Boutersemse SK  1 Nee 

725 Max Euwe Vlijtingen 77 Jurgen Cleuren 1 Ja 

726 Neerpelter SK Pavel Englicky 2 Ja 

727 Philidor Genk Ludo Martens 2 Nee 

732 De Vier Pionnen Houthalen-Oost Jeroen Cillen 2 Ja 

733 St. -Truiden SC Bernard Bedert 1 Ja 

736 SK Heusden Wesley Carmans 2 Ja 

737 SK Benelux Paal Johny Vansichen; Kenneth Vansichen 1 Ja 

741 Chess Bilzen Peter O’Brien 1 Ja  
Totaal 

 
29  
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12. Samenstelling van de verschillende commissies 

Administratieve commissie (huidige leden): José Conard (712) – Robert Pools (701) – Philippe Kortzorg 
(727) – Johny Vansichen (737) – Jeroen Cillen (732). Deze commissie blijft onveranderd. 
 
Sportcommissie (huidige leden): Jos Pots (708) – Wim Bastiaansen (736) – Marc Kocur (727) – Johan 
Kocur (727). Kimball Rosseel (713) Deze commissie blijft onveranderd. 

13. Voordracht ereleden 

Er zijn geen kandidaturen voor te stellen. 

14. Corona en het schaken in seizoen 2020-2021 

 Bespreking document “Schaken in Corona-tijden” 

Zie document in bijlage. 
Enkele aandachtspunten: 
- Niet in elke gemeente moet er een event-risk model ingediend worden. 
- De geldende maatregelen zijn verschillend voor sport en cultuur, dus check in je gemeente welke 
maatregelen voor jouw club gelden. 

 Bespreking enquête 

Slide 1: Heropstart van de club 

 
 
Vanuit het standpunt van de clubs wil ongeveer 75% opnieuw opstarten, individueel is dat iets 
minder 
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Slide 2: Hoeveel leden willen opnieuw schaken? 

 
Hierboven zie je het aantal leden per club die graag opnieuw achter een bord willen schaken. 
 
 
Slide 3: Hoeveel leden willen opnieuw schaken? 

 
 
Deze grafiek geeft het aantal ploegen weer wat vorig jaar deelnam aan LIC en het 
vermoedelijke aantal voor seizoen 2020-2021. (clubenquête). 
De tweede grafiek geeft het aantal spelers mee die in seizoen 2020-2021 zouden willen 
meedoen. 
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Slide 4: Heropstart competities 

 
 
In deze grafiek zie je de verhoudingen tussen wel / niet meedoen aan individuele competities 
 
Slide 5: Heropstart competities 

 
 
Deze laatste grafiek toont de interesse om online lessen te volgen en om hier voor te willen 
betalen. 
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Conclusies 

Hoe moet het nu verder met alle kampioenschappen? 
Wat betreft de (Limburgse) Interclubs. Kunnen de clubs al hun ploegen bemannen gezien de manier 
hoe men moet schaken? Qua vervoer met auto’s naar een bepaalde locatie vormt al een probleem, 
aangezien in een normale auto maar twee personen mogen (de chauffeur (vooraan links) en een 
speler op de achterbank rechts). Er zijn misschien zelfs clublokalen die ongeschikt zijn om meerdere 
ploegen te ontvangen. Dit alles kan problematisch zijn voor het aantal ploegen die in een club kan 
inschrijven en dit heeft dan weer gevolgen voor de opvulling van de afdelingen. 
Voor de individuele kampioenschappen zijn er soortgelijke problemen. Zijn er geschikte locaties? 
Misschien zijn er een aantal deelnemers die normaal altijd meespelen, maar nu niet mee durven. Soms 
zijn er deelnemers die meerijden met andere clubgenoten, maar dat dit nu niet meer mag/kan. Dit 
heeft dan gevolgen voor het aantal deelnemers en wij hadden al last van (te) weinig inschrijvingen 
Anderzijds, is afwachten op betere tijden niet te drastisch? 
Aan de hand van de gegevens van de enquêtes worden onderstaande punten voorgesteld. 
 
1  LIC 
De enquête geeft niet echt veel interesse. Er wordt voorgesteld om een LIC-light in te voeren, waarbij 
er aan de clubs gevraagd wordt om ploegen in te schrijven, met enkel 2 afdelingen en 5 rondes. En 
waarbij gekozen wordt tussen een vaste locatie of de thuislocatie. Het is ook mogelijk dat ploegen 
gemaakt worden met spelers van andere clubs. 
Alles is hier afhankelijk van het aantal inschrijvingen, volgens de enquête zouden er 10 ploegen kunnen 
gevormd worden. Iedereen die wil meespelen, zal nog steeds bij de Liga moeten aangesloten zijn. 
BELANGRIJKE OPMERKING: Het eerstvolgende seizoen (wanneer dit ook moge zijn) begint met de 
eindrangschikking van het voorbije seizoen 2019-2020. 
 
2  LIK 
Uit de enquête blijkt dat hier veel interesse voor is. De RvB wil dit organiseren met de geldende 
coronamaatregelen en registratieplicht. Dit zal enkel doorgaan in grote lokalen zoals bv. Hasselt, 
Heusden, Overpelt, Neerpelt. 
Indien hiervoor een groot aantal inschrijvingen zijn, kunnen er ook 2 categorieën gemaakt worden en 
gespeeld worden op 2 verschillende data of locaties. 
 
3  LIK50+ 
Hiervoor was duidelijk minder interesse dan de voorbije jaren, misschien door het feit dat 60-plussers 
zich in de risicogroep bevinden. 
 
4  ONLINE TOERNOOIEN 
Hier is veel vraag naar, dus de RvB zal hier dan ook op inspelen. 
Er zullen arena toernooien georganiseerd worden op www.lichess.org. Dat zijn toernooien waar je na 
elke partij snel een nieuwe tegenstander krijgt. De RvB heeft reeds een besloten groep (‘team’) 
opgericht waar alle (ex-)Limburgse spelers zich kunnen aanmelden mits vermelden van hun echte 
naam. De RvB zal ook een besloten groep aanmaken voor de jeugdspelers met het zelfde principe van 
aanmelden mits vermelding van naam. Op die manier kunnen we er zeker van zijn dat iedereen van 
onze Liga is en/of jeugdspeler is. De toernooien zullen binnen het team opgezet worden. Zo zijn ze 
enkel toegankelijk voor de leden van het team. 
Er wordt gevraagd of het ook mogelijk is om lange partijen op online toernooien te spelen. Hier wordt 
meteen de eerlijkheid bij lange toernooien in twijfel getrokken. Ook bij de KBSB werd deze vraag al 
enkele keren gesteld. 
Er zijn ook Zwitserse toernooien mogelijk, maar het nadeel is dat je dan telkens moet wachten tot 
iedereen klaar is alvorens je een nieuwe partij kan starten. 
 

http://www.lichess.org/
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5  LESSEN 
Aangezien hier redelijk veel interesse in is, wordt dat tijdens de volgende RvB verder uitgewerkt. Hier 
zijn vele punten die aan bod kunnen komen: o.a. eindspel, openingen, maar ook wat zijn de 
mogelijkheden van Fritz. Er zal ook moeten bekeken worden wie die lessen wil geven. 
 
6 NIEUWE FORMULE: op 1 locatie schaken met de laptop 
Deze formule viel niet in de smaak, hier zal dus niet verder op ingegaan worden. 
 
Concreet:  
Luc stuurt een mail naar alle clubverantwoordelijken met volgende punten: 

- de bovenstaande besproken punten 
- de vraag wie hieraan wil meedoen 
- de inschrijvingen moeten binnen vóór 20/9 

Op 23/9 komt de RvB opnieuw samen om de exacte locaties en data uit te werken. 

 Schaakkalender 2020-2021 

De RvB probeert op 1 oktober 2020 de kalender af te hebben, rekening houdende met de voorstellen 
die net benoemd zijn en met de inschrijvingen. 

15. Varia en rondvraag 

Geen varia 

16. Sluiting van de vergadering 

Einde 21u56 
 
Volgende vergadering: vrijdag 27/08/2021 
 
 


