
OPGELET! Nieuw lokaal: Het Huys, Egide Van Ophemstraat 46 te 1180 Ukkel 

 

 

Gens una sumus 

Nous sommes une seule famille  

(het FIDE motto,1924) 

Beste schaakvrienden, 

  
Na een onderbreking door omstandigheden die we snel willen 

vergeten, organiseert de Brussels Chess Club voor de 7de maal in 
zijn geschiedenis naast een Open toernooi tegelijkertijd ook   

 

  Een GESLOTEN FIDE lentetoernooi, 
 

420 € aan prijzengeld! 

 8 deelnemers, 420 € de prix ! 

Wie kan spelen? (kijk verder voor de procedure)! 

 

 

De partijen van de vier borden worden geprojecteerd in de 

analysezaal en je kan ze ook volgen op onze internetsite 

 

 
 

MAANDAGSE GESLOTEN FIDE LENTETOERNOOI 

2019 

 

 

Elke maandag van 1 april tot 3 juni 2019 

 

om  19 uur stipt. 
 

  
Er wordt niet gespeeld op 22 avril 2019 (Paasmaandag).  

Twee inhaalrondes worden voorzien, namelijk op maandag 15 april 2019 en op 27 

mei 2019. 

http://www.hethuys.be/
http://www.hethuys.be/
http://www.brusselschessclub.be/divers/clubhouse.html
http://www.brusselschessclub.be/divers/clubhouse.html
http://home.scarlet.be/brussels-chess-club/open/Open.html
http://home.scarlet.be/brussels-chess-club/open/Open.html
http://www.brusselschessclub.be/annonce_nl.php
http://www.brusselschessclub.be/annonce_nl.php


Prijsuitreiking op maandag 17 juni 2019, gevolgd door een blitztoernooi, een 

vakantieborrel en een tweedehandsschaakboekenbeurs. 
Gesloten toernooi iedereen-speelt-iedereen (round robin) met 8 deelnemers 

d.w.z. 7 rondes en twee inhaalrondes. 
  

Tempo: 90 min voor de hele partij met een increment van 30 s per zet vanaf de 

eerste zet, systeem Bronstein (delay) . 

 

NIEUW LOKAAL: Het Huys,  

Egide Van Ophemstraat 46 

  te 1180 Ukkel 

 
  

Inschrijving: 20 €  voor het hele toernooi 

(gratis inschrijving voor de jaarabonnés 2018-2019). 

 

 
  
 

420 € aan prijzen: 1° 200 € 2° 100 € 3° 75 € 4° 50 € 

 

  
De scheiding van spelers met een gelijke stand gebeurt volgende de FIDE criteria aangaande individuele 

toernooien :  

  onderling resultaat, aantal gewonnen partijen, Sonneborn-Berger, Koya systeem. 

 

 

De uitslag telt mee voor de Elo-punten van de KBSB en de FIDE van 1 juli 2019 
 

De uitslag telt mee voor het clubkampionschap van het seizoen 2018-2019.  

Nieuwe formule met extra beloning voor de twee clubkampioenen! 
 

De rangschikking is na elke ronde beschikbaar op onze webpagina. 
 

  Scheidsrechter: Philippe Jassem. 
 

De FIDE-regels gestipuleerd op de WEBSITE VAN DE 

KNSB worden nauwlettend nageleefd. 
  
  
 

http://www.mesjeuxelectroniques.fr/divers/pendules/index.php
http://www.brusselschessclub.be/divers/clubhouse.html
http://www.brusselschessclub.be/cotisation_nl.php
http://www.brusselschessclub.be/champion_nl.php
http://www.brusselschessclub.be/index_nl.html
http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Fiche.php?matricule=91073&periode=201507


HET VERLOOP IN VIER ETAPPES 

 

  
De voorinschrijving: 

De spelers kunnen zich voorinschrijven tot dinsdag 26 maart 2019 door 20 € over 

te schrijven op rekening BE23 0013 8838 9591 van de Brussels ChessClub (met de 

vermelding: Gesloten Lente-maandag 2019) of tot maandag 25 maart 2019 door te 

betalen aan de kassa op de club (de abonnees engageren zich formeel ten laatste op 

25 maart 2019). Om je geldig in te schrijven moet je in orde zijn met de jaarlijkse 

bondsbijdrage 2018-2019. 
 

Kandidaten sturen ook hun naam, voornaam en adres per mail 
naar de scheidsrechter. 

 
De selectie: 

 De acht best gequoteerde spelers (d.w.z. maximum ELO’s KBSK en FIDE op 1 

maart 2019) worden geselecteerd, Christian Thierens, winnaar van het 
Open Letetoernooi-Maandag 2017, heeft zijn deelname al 

toegezegd.  
Deelname aan het gesloten toernooi vereist een spelengagement. 

De toernooidirecteur behoudt zich het recht voor om, na onderzoek, een deelname 

te weigeren in geval van gerede twijfel over de regelmatigheid van de deelnemer 

(bijvoorbeeld het risico van opgave na een nederlaag). 
De niet-geselecteerden worden terugbetaald en kunnen uiteraard aan het Open 

toernooi deelnemen. Iedereen wordt per email op de hoogte gebracht dinsdag 26 

maart 2019. 
  

De paringen: 
  Diezelfde dinsdag 26 maart 2019 ontvangen de geselecteerde spelers de 

paringenlijst voor de zeven rondes (opgesteld volgens de tabel van Berger na 

voorafgaande lottrekking door de scheidsrechter). 
 

De partijen: 
De partijen beginnen om 19 uur stipt. 

Een speler dient ten laatste om 20u aanwezig te zijn op straffe van forfait. 
Een speler die verhinderd is, dient ten laatste de zondagavond voorafgaand aan de 

partij de toernooidirecteur en zijn tegenstander op de hoogte te brengen. 
Die speler is er verantwoordelijk voor om een ander speelmoment – en eventuele 

plaats – voor te stellen in overleg met zijn tegenstander en dit voor de 19de juni 

2017. 
Op maandagen 10 april en 12 juni worden in ons spellokaal uitsluitend 

inhaalwedstrijden afgehandeld. 
In geval een speler zich niet aan het voorgaande houdt, verliest hij door forfait. 

mailto:philippe.jassem@skynet.be


Het wordt aanbevolen om deze omslachtige procedure te vermijden maar als ze 

zich toch voordoet, om blijk te geven van goede wil en sportiviteit. 
Een speler die een forfait krijgt toebedeeld, betaalt behalve zijn eigen inschrijving 

ook de inschrijving van zijn tegenstander. D.w.z. hij betaalt 3 € terug aan de club 

die zijn tegenstander al heeft vergoed.  
  
  

Lees en herlees aandachtig dit document om je vertrouwd te maken met de regels 

van goed gedrag en sportiviteit! 
  

*** 
 Opmerking: rechtvaardigheid gebiedt ons de deelname aan het Maandagse Open L

entetoernooi te beperken tot spelers wiens maximale ELO (nationaal en 

FIDE) dat van 

de voorvoorlaatste geselecteerde voor het Gesloten toernooi niet overschrijdt. Deel

nemers die in dit geval zouden zijn, kunnen geenaanspraak maken op een prijs in 

het Open toernooi.  

De onbaatzuchtige deelname is evenwel toegestaan. Dat geldt ook voor de spelers v

an het Gesloten toernooi, 

die tijdelijk inactief zijn (tegenstander afwezig,inhaalronde). 

  
 Inlichtingen: 

 Sergio Zamparo, Toernooidirecteur,  0496/21.46.73 
 Pierre Kolp, Penningmeester, 0476/39.37.95 

 

http://www.brusselschessclub.be/contenu/reglementtournoi_nl.pdf
http://www.brusselschessclub.be/contenu/reglementtournoi_nl.pdf
mailto:brussels.chess.club@gmail.com
http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Club.php?club=244
mailto:pierrekolp@gmail.com
http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Club.php?club=244

