
 
 
 
Verslag van het ligabureel van donderdag 02 Juni 2022.  
Lokaal Kosk Oostende   
 
Aanwezig : Glenn Dayer (Voozitter/Jeugdleiding), 
Rudi Defour (OnderVZ), Bart Denduyver (Secr), Guido Podevijn (Penm),  
Luc Vandevelde (Schoolschaakverantwoordelijke) , Marcel De Martelaere  
 
Afwezig/Verontschuldigd : Gaitan Poppe, Tom Wuyts ,   
Oswald De Winne.  
 
1) Voorwoord  
 

- Dhr De Martelaer vraagt voor een moment van stilte ter  
nagedachtenis van Dhr Herman Ottevaere (Liga OV en VZ Kortrijk)  
 

- De voorzitter dankt iedereen voor zijn inzet en bijdrage aan onze 
schaakliga die ondanks de corona een goed werkjaar was.  
 

- Blankenberge zou opnieuw het reuzenschaakspel huren periode  
(18/09) – zullen contact opnemen met Bart voor de afhaling.  
Schaakclub Kortrijk heeft ook een reuzenschaakspel gekocht.  

 
- Er wordt een aanpassing/update  van de bestuur foto’s gevraagd op  

de website.   
 
2) Ligakampioenschappen- organisaties   
 
> Zaterdag 02 Juli : Snelschaak kampioenschap – organisatie Kosk 
Oostende     
 
> Voor het komende schaakseizoen worden de ligakampioenschappen – 
volwassenen toegewezen op 15/08.   
 

- In de voorbije ligakampioenschappen (org : Oostende/Brugge)  
waren er 32 deelnemers en werd er 550 euro prijzengeld uitgedeeld.  

 
- Het voorbije Liga rapid kampioenschap (Organisatie Roeselare) was 

een daverend succes met niet minder dan 24 deelnemende ploegen.  
 



- Nieuwe formule Ligakampioenschappen – volwassenen  
Periode 2023 – 2024 : Kandidaat Kortrijk 
Periode 2024 – 2025 : Kandidaat Nikei Gistel 
 
Aanpassing Tempo – Minder speeldata (met andere woorden in plaats van 
7 speeldagen naar 3 speeldagen.) 

 – volgens de regelementen van het Brugse Experten Tornooi. 
Weglaten borg/ ipv 20 inschrijving en 15 borg (35 euro waarvan 5 euro fix 
naar de organiserende club gaat + bedrag in drankbonnen  
 
 

- Nieuwe formule – West-Vlaamse Interclubs  
 

- Daar het aantal deelnemende clubs al enkele jaren in neergaande 
trend is wordt geopteerd voor een nieuwe formule voor komend 
schaakjaar.  

 
- Voorstel : Aanpassing Tempo > 1h30+30sec zet 
- Duo’s ipv teams van 4 spelers 
- 5 gemeenschappelijke locaties  
- Scheiding op basis van de elo van de hoogst gerangschikte speler 

van het duo 
Met enkele uitzonderingen die zeer goed vastgelegd worden.    

 
 
3) Evaluatie schaakkamp  
 

- Schaakkamp : In het voorbije schaakkamp waren 10 deelnemers 
( waarvan 3 deelnemers uit Oost-Vlaanderen)  
Lesgevers waren Ruben Decrop , Glenn Dayer en Tom Picue)   

- De locatie was ideaal en iedereen was zeer tevreden.  
- De data voor komend jaar zijn 5 tot 7 mei 2023 in Watou.   

 
4) Schoolschaak  
 

- Een deelname formulier zal op de website geplaatst worden. 
- Dhr Luc Vandevelde vraagt voor een nieuwe verantwoordelijke 

voor het schoolschaak, daar hij daar drukke werkomstandigheden  
zijn taken niet meer kan uitvoeren.  

- Dhr Gaitan Poppe zal met ondersteuning van de Glenn deze taak op 
zich nemen.  
 
 
 
 
 
 



5) Boekhouding /budget eerste evaluatie    
 

- Penningmeester Dhr Guido Podevijn geeft een overzicht van de 
voorbij tornooien met het voorziene en het uitgegeven budget. 
Door de corona zijn sommige uitgaven minder en zal het saldo dus 
positief zijn.  
 

De twee deelnemers voor West-Vlaanderen in het gesloten Vlaams 
kampioenschap waren :  
 
Emile Boucquet 4.5 op7 

Josse Chaerle 3 op 7  

Beste  West-Vlaamse jeugdspeler in de liga Lars Vanhee 5 op 7  
in de A- reeks 

 
- Er werd gesproken over de vraag van diverse organisaties, oa 

vakbonden om het wettelijk tarief om  verplaatsingskosten fiscaal af 
te trekken voor mensen die hun kosten bewijzen (momenteel 37ct) 
ook toe te passen.  

      in de privésector als vergoedingstarief, maar dit is voorlopig een 
vraag of eis, geen goedgekeurde regel. 
 
      Bovendien zijn in het budget vaste bedragen voorzien voor de 2 
geselecteerden van de liga 120€ voor de hoogst 
      geeindigde en 80€ voor de 2de. Die bedragen zijn een forfaitaire 
gedeeltelijke bijdrage voor verblijfs- of verplaatsingskosten die dus niet 
nog eens bijkomend mogen worden aangerekend. 
      Wil men dit anders, dan moet de regeling globaal herzien worden. 

 
 
 

6) Opvolging mandaten Rudy en Guido    
 

- Dhr Marcel De Martelaer stelt zich kandidaat voor de post van 
onder- voorzitter. 

- Voor de post van penningmeester zal nogmaals een oproep gedaan 
worden ter opvolging van Guido. De voorzitter stelt dat als niemand 
gevonden wordt dit een dure zaak kan worden zo dit door een 
boekhoudingskantoor gedaan moet worden in de toekomst.  

 
 
 
 
 
 
 



  7) Kalender  
 
 

1  oktober 2022 14u00 Algemene vergadering West-Vlaamse liga Emelgemseplein 8870 Izegem 

22 en 23 oktober 2022 West-Vlaams jeugdkampioenschap 
 Kokelarestraat 85 8870 Izegem 

“Kasteel Walmote”  

7 oktober 2022 West-Vlaams koppeltoernooi ronde 1  

30 oktober 2022 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 1  

13 november 2022 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 2  

19 november 2022 West-Vlaams schoolschaak Zuidlaan 70 Blankenberge 

25 november 2022 West-Vlaams koppeltoernooi ronde 2  

11 december 2022 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 3  

7 januari 2023 West-Vlaams Blitz kampioenschap 
Koninginnelaan 76  8400 

Oostende 

13 januari 2023 West-Vlaams koppeltoernooi ronde 3  

22 januari 2023 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 4  

17 februari 2023 West-Vlaams koppeltoernooi ronde 4  

26 februari 2023 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 5  

10 maart 2023 West-Vlaams koppeltoernooi ronde 5  

26 maart 2023 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 6  

23 april 2023 West-Vlaams ligakampioenschap ronde 7  

5 mei 2023 Schaakkamp West-Vlaanderen Moenaardestraat 8 8978 Watou 

6 mei 2023 Schaakkamp West-Vlaanderen Moenaardestraat 8 8978 Watou 

7 mei 2023 Schaakkamp West-Vlaanderen Moenaardestraat 8 8978 Watou 

13 mei 2023 West-Vlaams rapid ploegen  

11 maart Belgisch schoolschaakkampioenschap  

   

   

 
- Volgend Ligabureel zal plaatsvinden op zondag 11 september  

om 14h in het lokaal van de Kosk Oostende.  
 
 



 
 
 

 

2)  Vlaams Kampioenschap 

 

      de zin "verplaatsingskosten worden gerekend aan 40 ct per km" 

      Hebben we dit effectief afgesproken? 
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