
Toernooireglement van het 36° Open van Geraardsbergen 2021 
 

• Indien de teksten of zelfs de nuances in de talen van het reglement zouden 

verschillen, is het reglement in het Nederlands dat geldt. 

• Het toernooi vindt plaats van zondag 08/08/2021 tot en met donderdag 

12/08/2021. 

• Er zijn voor deze edities 5 speellocaties. De eerste drie bevinden zich op 

de Markt in Geraardsbergen, de twee anderen zijn gelegen op 

respectievelijk 200 en 350 meter van de Markt: 

- The Preacher (Markt 9): de eerste 6 borden zijn live-borden. 

- Stadhuis (Markt 51) 

- Liberale Kring (Markt 47) 

- Middenschool (ingang via de poort aan de Begijnhofkaai, een groot 

gebouw langs de Dender, alleen te voet of met de fiets bereikbaar) 

- Het Koetshuis (Abdijstraat 10) 

De personen met een handicap, kenbaar aan de bordnummers hoger dan 1000, 

dienen samen met hun tegenstanders ook te spelen in Het Koetshuis. 

 Locaties Bordnummer Aantal borden Aantal spelers Bar* Trappen 

1 The Preacher 1-15 15 30 ja ja 

2 Stadhuis zaal 1  16-24 
zaal 2  25-30 

9 
6 

18 
12 

neen 
neen 

ja 
neen 

3 Liberale Kring 31-40 10 20 soms ja 

4 Middenschool zaal 1 41-57 
zaal 2 58-74 

17 
17 

34 
34 

ja 
ja 

neen 
neen  

5 Koetshuis zaal 1 75-94 20 40 ja  neen 

    zaal 2 95-111 17 34 ja ja 

  apart +1000* 6 12 ja neen 

 Totaal   max. 111 max. 222   
*  voor personen met een handicap 

* Bar Koetshuis en school: geen verkoop van broodjes, wel mattentaarten! 

• Hoofdarbiter: Marc BILS (BEL) (IA) 

hulphoofdarbiters: Sylvin DE VET (BEL) (IA), Marc VAN DYCK (BEL) (B) 

hulparbiter: Lennert BEX (BEL) (NA), Luc CORNET (BEL) (IA) 

• inschrijving – betaling - aanmelding op de eerste dag: 

- Inschrijven kan enkel op voorhand en gebeurt enkel online. 

- Betalen kan enkel op voorhand: FM en jeugd (-20 jaar: geboortejaren 

groter of gelijk aan 2001) is 30 EUR; anders is het 50 EUR. Te 

betalen op IBAN BE24 9300 0548 7638 van VPTD Geraardsbergen. 

- Aanmelden op de eerste dag gebeurt helemaal anders dan de vorige 

jaren omwille van COVID. Men dient zich NIET aan te melden. Er wordt 

vanuit gegaan dat ieder die betaald heeft, ook zal komen. Indien men 

niet aanwezig kan zijn op de eerste ronde, dient men de organisatie 

te bellen VOOR 11u. Vanaf 11u zullen de paringen gepubliceerd worden 

op de VPTD website. Elke deelnemer dient zich rechtstreeks te 

begeven naar zijn speellokaal vanaf 13u30. 

• speelgerechtigdheid: volgens art. 3.i uit het Wedstrijdreglement van de 

KBSB dient elke speler aangesloten te zijn bij een Belgische of 

buitenlandse club. 

Vanaf augustus 2013 eist de FIDE dat elke speler in een FIDE gehomologeerd 

toernooi een FIDE-ID moet hebben. Mocht de organisatie de resultaten van 

het toernooi opsturen voor FIDE-eloverwerking waarin minstens één speler 

geen FIDE-ID zou hebben, zal de FIDE de resultaten van het toernooi niet 

verwerken voor FIDE-ELO. Om zich hiertegen te beschermen zal de 

organisatie elke inschrijving van een buitenlandse speler weigeren als er 

https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd/inschrijven


geen FIDE-ID is. Echter de speler kan zich zelf wenden tot zijn eigen 

federatie om daar een FIDE-ID te verkrijgen. Van zodra de organisatie zijn 

FIDE-ID heeft gekregen, zal zijn inschrijving wel aanvaard worden. 

Belgische spelers zonder FIDE-ID kunnen enkel meespelen als ze aangesloten 

zijn bij een Belgische club. Hierdoor kunnen ze dan ook automatisch een 

Belgische FIDE-ID krijgen. 

• aanvang van de rondes: De oneven rondes beginnen om 10u en de even rondes 

om 15u. Behalve op de eerste dag: de eerste ronde begint om 14u en de 

tweede ronde om 19u. De prijsuitreiking op donderdag 12/08 is om 15u. 

• systeem van ranking bij aanvang van het toernooi: zowel de paringen als de 

verdeling in de elocategorieën worden gemaakt op basis van de recentste 

ELO waarbij de FIDE-ELO primeert op de nationale ELO (Swiss on Rating) 

• verzending van de resultaten: de resultaten worden voor zowel FIDE- als 

Belgische eloverwerking doorgestuurd. De resultaten van de spelers die bij 

het begin van het toernooi niet aangesloten zijn bij de KBSB, worden niet 

doorgegeven voor Belgische eloverwerking. (Hun KBSB-stamnummer wordt 

uitgeblankt.) 

• COVID-maatregelen: 

- Wie zich ziek voelt of Covid-symptomen heeft, of pas na dinsdag 

03/08 hiervan genezen is, blijft thuis. 

- Was en/of ontsmet regelmatig je handen. Doe dit zeker bij aankomst 

of na een toiletbezoek. 

- Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden, 

zeker als men niet of nog niet volledig gevaccineerd is. 

- Het dragen van een mondmasker is ter protectie van de anderen, 

eerder dan van zichzelf. Daarom ziehier de regeling: 

➢ Tijdens verplaatsingen (bij aankomst, tussen de rondes door) 

dient dit gedragen te worden. De verplaatsingen dienen zoveel 

mogelijk beperkt te worden. Enkel een toiletbezoek of gaan 

roken of iets te drinken halen is toegelaten. 

➢ Vermits 1,5m afstand niet gaat tijdens het spelen, is de regel 

om het mondmasker aan te hebben (ook kinderen onder de 12 

jaar) TENZIJ beide spelers tegen elkaar zeggen dat dit niet 

hoeft. Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid. 

➢ Tijdens de aanmelding en vooral bij de bar (als jullie in de 

rij staan), dient dit gedragen te worden. 

- Toeschouwers zijn niet toegelaten in de speelzalen. 

• reglementering: het toernooi wordt gespeeld volgens de FIDE-regels van het 

schaakspel goedgekeurd op het 88ste FIDE Congres te Goynuk (Turkije) en die 

van kracht zijn vanaf 1 januari 2018. 

• speeltempo: het Fischer-tempo van 90 minuten voor de ganse partij met een 

increment van 30 seconden per zet vanaf zet één. 

Er wordt gespeeld met elektronische klokken waar de zettenteller niet is 

ingeschakeld. 

• scheidingssysteem bij gelijkheid van punten: 

1. Voortschrijding 
2. Onderling Resultaat 
3. Bucholz Cut 1 
4. Gemiddelde ELO Cut 1 

• aangekondigde afwezigheid: iedere speler kan zich tussen rondes 1 en 7 

tweemaal afwezig melden. Hij/zij zal niet gepaard worden en hiervoor 

telkens een half punt krijgen. De enige voorwaarde is wel dat de speler 

dit op voorhand aan de organisatie dient gemeld te hebben (dus voordat de 

paringen gemaakt zijn). Men kan de afwezigheid ook te allen tijde 

controleren op de deelnemerslijst of in het klassement. Als een speler 

meer dan 2 keer afwezig zal zijn tussen rondes 1 en 7 en/of als deze 

afwezig zal zijn in ronde 8 en/of ronde 9, dan dient hij/zij dit ook te 

melden aan de organisatie. De speler wordt dan niet gepaard, maar krijgt 

https://handbook.fide.com/chapter/E012018
https://handbook.fide.com/chapter/E012018
https://handbook.fide.com/chapter/E012018


ook geen punt. De organisatie stelt het enorm op prijs dat elke 

afwezigheid gemeld wordt. Er is niets zo vervelend als dat iemand zich 

niet afmeldt voor een ronde en zijn tegenstander een uur moet wachten om 

dan alsnog een forfait te krijgen. 

• paringen: de paringen van de volgende ronde worden gemaakt ongeveer 15 

minuten na de laatste partij van de vorige ronde. Deze zullen gepubliceerd 

worden op het internet (https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd) en deze 

zullen ook uitgehangen worden aan de ingang van de diverse toernooizalen. 

Het programma dat gebruikt wordt voor het maken van de paringen, zal de 

laatste versie van SWAR zijn (momenteel 5.06 van 01/06/2021). Er zijn geen 

versnelde paringen. 

Wegens de uitzonderlijke COVID-toestand en om geen file bij de opening van 

het toernooi te krijgen, dienen de spelers zich niet aan te melden en 

zullen de paringen van ronde 1 gemaakt worden op zondag 8 augustus om 11u. 

Elke speler dient vanaf 13u30 rechtstreeks te gaan naar zijn lokaal. 

• uitslagenmelding: van zodra een partij afgelopen is, dienen beide spelers 

de uitslag op hun notatieformulier te schrijven en daarna op beide 

notatieformulieren te ondertekenen. De originele notatieformulieren dienen 

per twee aan de wedstrijdleider afgegeven te worden. 

• BYE: als een speler bye is, dan dient hij/zij die ronde niet aanwezig te 

zijn. Hij/zij krijgt hiervoor een punt. MAAR elke speler dient er zich 

zelf van te vergewissen of hij/zij bye is of niet. De organisatie staat 

niet in voor het verwittigen dat een speler bye is. 

• forfait: de spelers die een forfait geven voor een ronde zonder één van de 

contactpersonen te verwittigen, zullen niet meer opnieuw gepaard worden 

voor de volgende rondes. De onverantwoorde forfaits zullen aan de KBSB 

doorgegeven worden die eventueel sancties kan nemen. 

Paringen gepubliceerd op de website kunnen nog gewijzigd worden in geval 

van forfait (zelfs met de bye-speler) op voorwaarde dat de hoofdarbiter en 

beide spelers hiermee instemmen en dit voor titels of prijzen weinig of 

niets uitmaakt. 

• contactpersonen: indien jullie problemen zouden hebben om een ronde te 

spelen die reeds gepaard is, dan dienen jullie zo vlug mogelijk één van de 

de volgende personen te verwittigen: 

Luc CORNET Paringsarbiter ++32/474/99.52.74 of 

Dirk FLAMEE Organisator ++32/488/22.99.01 

• afwezigheid van spelers: een forfait van een speler zal volgens artikels 

2.g van de wedstrijdreglementen van de toernooien van de KBSB en 6.7.1 van 

de spelregels van de FIDE pas worden uitgesproken als deze zich niet één 

uur na de voorziene start van de sessie heeft getoond, tenzij de arbiter 

anders beslist (art. 6.7.2). 

In geval van een onaangekondigde forfait mag een speler enkel naar huis 

gaan van zodra een wedstrijdleider hem dit toestaat. 

• GSMs: volgens de regels van de FIDE is het verboden om een mobiele 

telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel mee te nemen in het 

spelersgebied (dus alles in het gebouw : de speelzaal, de toiletten, de 

bar, de analysezaal, de rookruimte). Maar de richtlijnen van de KBSB zijn 

soepeler. Tijdens zijn wedstrijd mag een speler geen mobiele telefoon (of 

een ander elektronisch communicatiemiddel) op zich hebben. Als er 

geconstateerd wordt dat hij toch zo’n toestel op zich heeft, dan verliest 

hij de partij en zijn tegenstander wint (mits matpotentieel). Er wordt 

bijgevolg gevraagd aan de spelers om OP HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID hun 

mobiele telefoon thuis of op hun logement of in de auto achter te laten, 

ofwel om deze UITGESCHAKELD af te geven aan een niet-speler. Indien dit 

alles niet mogelijk is, dan wordt er toegestaan dat een mobiele telefoon 

UITGESCHAKELD OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID langs het bord wordt 

neergelegd, of in uw jas die op de stoel hangt (die niet wordt meegenomen 

om te gaan roken), of in een (hand)tas (die niet wordt meegenomen naar de 

toiletten). Ook wordt het toegestaan dat een speler die de speelzaal 

https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd


binnenkomt als de ronde al bezig is, zich in regel stelt met betrekking 

tot zijn mobiele telefoon voordat hij zijn eerste zet uitvoert. 

Anderzijds, indien er ontdekt wordt dat een GSM zich bevindt op een 

geoorloofde plaats, maar deze niet uitstaat (vb. door hoorbaar lawaai), 

zal de eigenaar, indien deze nog speelt, een sanctie van 10 minuten 

straftijd krijgen die afgaat van zijn bedenktijd. (Indien met deze sanctie 

zijn vlag zou gevallen zijn en hij de condities binnen deze tijdsperiode 

niet vervuld zou hebben, verliest hij de partij.) Deze speler mag 

vervolgens in het bijzijn van de arbiter zijn GSM uitschakelen. Indien 

later in dezelfde partij opnieuw ontdekt wordt dat zijn GSM niet uitstaat, 

verliest hij de partij. 

• anti-fraude maatregel: de organisatie is uitgerust met een detector van 

elektronische apparaten. Elk bewezen misbruik of fraude zal worden 

onderworpen aan gerechtelijke vervolging en informatie aan rechthebbenden. 

Door in dit toernooi te spelen is elke speler op de hoogte gebracht van 

deze anti-fraude maatregel en gaat hij akkoord, in overeenstemming met 

artikel 11.3.3 van de FIDE-regels van het schaakspel, om volledig samen te 

werken in geval van controle. 

• Sofia-regels over remises: zonder toestemming van de arbiter mag een 

speler geen remise voorstellen aan zijn tegenstander zonder dat hij 

tenminste 20 zetten heeft gespeeld én er tenminste één uur in totaal is 

gespeeld. En in het geval waar de speler deze regel zou vergeten en toch 

remise zou voorstellen, mag zijn tegenstander dit niet-geautoriseerde 

remiseaanbod ook niet aanvaarden. Remise claimen op basis van de gevallen 

die voorzien zijn in de FIDE-regels van het Schaakspel is uiteraard wel 

mogelijk, maar in die gevallen dient de claim toch al gericht te worden 

aan de arbiter. 

• gedrag: 

- Het is verboden om de tegenstander te storen op om het even welke 

manier. 

- Eten aan het bord van een koekje of (een stuk) fruit is toegestaan. 

Iets anders valt onder het storen van de tegenstander. Drinken aan 

het bord is toegestaan. 

- Het is verboden om te roken in het spelersgebied. Het is toegestaan 

om buiten te roken op de voorziene plaatsen. Deze zijn op een 

afgebakende zone in de Middenschool en de terrassen op de andere 

locaties. 

- Analyseren en snelschaken in de speelzaal na het einde van een 

partij is niet toegestaan. 

- Aan de spelers wordt gevraagd om na hun partij de stukken in de 

beginopstelling te zetten en om de elektronische klokken uit te 

zetten. 

- Elke speler dient beide notatieformulieren te ondertekenen na het 

einde van de partij. De winnaar (of in geval van remise de 

witspeler) brengt het origineel van de notatieformulieren naar de 

arbiterstafel. 

- Bij het verlaten van de tafel na de partij worden de spelers ook 

gevraagd om alle afval mee te nemen en in de vuilbakken te deponeren 

alsook om het leeggoed te brengen naar de voorziene plaatsen. 

• beroepscommissie: Vóór aanvang van de tweede ronde wordt een 

beroepscommissie samengesteld. De samenstelling ervan wordt dan ook 

uitgehangen in de toernooizalen. Indien een speler niet akkoord gaat met 

de beslissing van een arbiter die eveneens bekrachtigd wordt door de 

hoofdarbiter, dan kan hij schriftelijk een beroep aantekenen en moet hij 

dit binnen het kwartier na het einde van zijn partij aan de hoofdarbiter 

afgeven. Naast dit beroep dient er ook een waarborg van 100 EUR afgegeven 

te worden. Indien de beroepscommissie oordeelt dat het beroep volledig of 

gedeeltelijk gefundeerd is, dan zal de waarborg volledig terugbetaald 

worden. In het andere geval zal de organisatie de waarborg doorstorten op 

de rekening van VPTD. 



• prijzen: de prijsverdeling staat vermeld op de website 

https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd. In geval van gelijkheid op punten 

worden de toernooiprijzen gedeeld. Ook de categorieprijzen in alle groepen 

worden gedeeld. Ziehier een herhaling van de aangekondigde prijzen: 

- eerste toernooiprijs: 600 EUR 

- tweede toernooiprijs: 400 EUR 

- derde toernooiprijs: 300 EUR 

- vierde toernooiprijs:: 150 EUR 

- vijfde, zesde, zevende, achtste toernooiprijs: 100 EUR 

- eerste prijs per elocategorie (-2200, -2000, -1800, -1600 en -1400): 

100 EUR 

- eerste prijs dames: 100 EUR 

- eerste prijs veteranen (+60 = geboortejaren 1961 of lager): 100 EUR 

- eerste prijs jeugdcategorieën (-20 (geboortejaar 2001 of hoger), -16 

(geboortejaar 2005 of hoger, -12 (geboortejaar 2009 of hoger)): 50 

EUR 

- eerste prijs voor de best vertegenwoordigde club met uitzondering 

van VPTD: 100 EUR 

- eerste prijs in de quiz: 100 EUR 

Om een prijs uit te keren in een categorie dienen er wel minstens 5 

deelne(e)m(st)ers te zijn. 

• prijzen zijn niet cumuleerbaar. Een speler die in aanmerking komt voor 

meerdere prijzen, krijgt de beste prijs. Als hij eenzelfde bedrag kan 

winnen in meerdere categorieën, dan is de volgorde waarin de prijzen 

verdeeld worden als volgt: 

- algemene rangschikking 

- dames 

- elocategorie 

- leeftijdscategorie 

• prijsuitreiking: op donderdag 12/08/2021 wordt de prijsuitreiking voorzien 

om 15u op het terras van The Preacher (als de weersomstandigheden dit 

toelaten). 

• Om recht te hebben op de prijzen is een verplichte aanwezigheid nodig. 

Tenzij bij overmacht overgelaten aan de beoordeling van het organiserend 

comité mag een afwezige speler zich niet laten vertegenwoordigen en ziet 

hiermee af van zijn prijs. 

 

In geval van een probleem, om het even welk, aarzel vooral niet om dit 

kenbaar te maken bij de organisatie (eventueel via de arbiters).  

Elke suggestie is steeds welkom omdat ze toelaat de organisatie alsmaar te 

verbeteren … 

 

Het hele organisatieteam wenst u een uitstekende editie toe van het 

36° Open van Geraardsbergen. 

https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd

