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Belgisch Kampioenschap 

Schaken 
2013 

 

  Lokatie:  Lindner hotel & City Lounge Antwerpen 
    Adres:  Lange Kievitstraat 125 
      B-2018 Antwerpen 
    Tel:  +32.2277700 
    Website: http://www.lindner.de/be/lindner_hotel_antwerpen/ 

  Organisator:  Antwerps Schaak Collectief vzw 
    Email:  info@asc-vzw.be 
    Website: http://www.asc-vzw.be 

  Verantwoordelijke: LOGIE Dimitri 
    Email:  dimitri.logie@asc-vzw.be 
    GSM:  +32.471395875 

  Arbitrage:  IA DE RIDDER Dirk (hoofdarbiter) 
     IA BEECKMANS Peter 
     NA LOGIE Dimitri 
    Email:  info@asc-vzw.be 

  Website:  http://www.chesszone.be 
 

http://www.lindner.de/be/lindner_hotel_antwerpen/
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ORGANISATIE 

LOKATIE 

Het Lindner Hotel & City Lounge  ligt midden in de beroemde diamantwijk, vlakbij één van de fraaiste 

stations ter wereld, het monumentale Centraal Station. Op wandelafstand ligt het levendige 

stadscentrum van Antwerpen, met kleurrijke winkelstraten als de Meir en een rijk aanbod aan kunst en 

cultuur. Met 160 luxe kamers, 10 junior suites, 4 suites, 14 moderne en multifunctionele vergaderzalen 

en een gezellig restaurant en bar & lounge, zijn wij de ideale uitvalbasis voor zowel de zakelijke als 

particuliere gast. Op de twaalfde verdieping waant u zich in de zevende hemel! Met uitzicht over de stad 

Antwerpen kunt u hier zowel letterlijk als figuurlijk vergaderen op hoog niveau. Ook voor etentjes, 

borrels, recepties of andere feestelijke gebeurtenissen biedt deze lokatie een bijzonder mooie 

entourage. U kan er ten allen tijde rekenen op een gastvriendelijke en professionele service. 

BEREIKBAARHEID 

In Antwerpen stad primeert het STOP principe. Bijgevolg wordt aangeraden om bij voorkeur gebruik te 

maken van het openbaar vervoer. Het hotel ligt vlak naast de 2de ingang van het Centraal Station van 

Antwerpen aan het Kievitplein. Met de tram kan men zich verplaatsen richting premetrostations 

Diamant of Plantin, waarna men op circa 5 minuten wandelen van de speelzaal is. Daarnaast kan men de 

speelzaal bereiken met tramlijn 11 tot aan de halte Provinciestraat. 

Wenst men toch met de wagen te komen, dan wordt aangeraden de auto te parkeren op één van de 

vele ‘park & ride zones’ aan de grenzen van de stad, waarna men zich gebruik makende van de 

tramlijnen tot aan het Lindner hotel verplaatst. Parkeergelegenheid rondom het hotel is ten allen tijde 

betalend. Wel zijn er diverse plaatsen aanwezig in de ondergrondse betaalparkings rondom het Centraal 

Station. 

INSCHRIJVINGEN 

Inschrijven  kan via de website http://www.chesszone.be, via email naar events@asc-vzw.be en mits 
betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE32 0016 9327 1002 op naam van ASC 
vzw, Beggaardenstraat 6, 2000 Antwerpen – met vermelding van BK2013 en de naam van de 
deelnemer(s) waarvoor betaald wordt. Inschrijvingen worden online aanvaard tot en met 5 juli 
2013, ter plaatse op 6 juli 2013 tot 12.00 uur. Persoonlijk aanmelden is verplicht, en kan tussen 
11.00 uur en 13.00 uur op 6 juli 2013. 
Kandidaturen  voor de experten en de gesloten damesreeks kunnen schriftelijk gericht worden aan 
dimitri.logie@asc-vzw.be, tot en met 31 mei 2013. 
Het inschrijvingsgeld  is vastgelegd op 30€ per persoon tot en met 30 juni 2013. Na deze datum is er een 

administratief supplement van 10€, wat het totaal bedrag op 40€ per persoon brengt. Enkel experten 

dienen geen inschrijvingsgeld te betalen. Indien er een gesloten vrouwenreeks kan doorgaan, krijgen de 

dames hun inschrijvingsgeld terugbetaald. 

http://www.chesszone.be/
mailto:events@asc-vzw.be
mailto:dimitri.logie@asc-vzw.be
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INFORMATIE 

PROGRAMMA 

Weekdag Datum Tijdstip Detail 

Zaterdag 6 juli 2013 11.00-13.00 
13.15-13.45 
14.00-20.00 

Aanmelden 
Openingsceremonie 
Ronde 1 

Zondag 7 juli 2013 14.00-20.00 Ronde 2 
Maandag 8 juli 2013 14.00-20.00 Ronde 3 
Dinsdag 9 juli 2013 14.00-20.00 Ronde 4 
Woensdag 10 juli 2013 14.00-20.00 Ronde 5 
Donderdag 11 juli 2013 14.00-20.00 Ronde 6 
Vrijdag 12 juli 2013 14.00-20.00 

20.30-23.30 
Ronde 7 
Belgisch Kampioenschap blitz 

Zaterdag 13 juli 2013 14.00-20.00 Ronde 8 
Zondag 14 juli 2013 11.00–17.00 

18.00–19.00 
Ronde 9 
Slotceremonie 

PRIJZENGELD1 

Experten Dames Open 

1. 1.500€ 
2. 1.000€ 
3. 500€ 
4. 250€ 
5. 100€ 

1. 500€ 
2. 300€ 
3. 100€ 

1. 500€ 
2. 400€ 
3. 300€ 
4. 200€ 
5. 100€ 
6. 90€ 
7. 80€ 
8. 70€ 
9. 60€ 
10. 50€ 

 

Per punt: 
 Experten:  20€ 

 Dames2:     10€ 

Categoriën open: 
<1900: 100€ - 50€ - 25€ 
<1700: 100€ - 50€ - 25€ 
<1500: 100€ - 50€ - 25€ 

Totaal:                   7.975€ 
 Experten: 4.250€ 

 Dames:     1.350€ 

 Open:        2.375€ 

 

                                                             
1
 Indien minimaal 100 deelnemers in de Open reeks (exclusief dames) 

2 Enkel van toepassing indien er een gesloten dameskampioenschap plaatsvindt. 
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LOTING 

De loting van de expertenreeks en het gesloten vrouwenkampioenschap zal plaatsvinden op donderdag 

6 juni 2013 om 20.30 uur tijdens “Lindner Thursdays”, een networking evenement ingericht door het 

Lindner hotel voor diverse bedrijven in de regio Antwerpen op de 12de verdieping. Iedereen is welkom. 

AANMELDING 

Persoonlijke aanmelding is verplicht voor iedereen op de 1ste tornooidag, zaterdag 6 juli 2013, en dit 

tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Er wordt verwacht dat op dit moment het inschrijvingsgeld vereffend is, 

en de organisatie in het bezit is van het aansluitingsnummer, de naam, een telefoonnummer en een 

email adres van de deelnemer. 

BK BLITZ 

Het Belgisch kampioenschap blitz zal plaatsvinden tijdens het tornooi op vrijdag 12 juli 2013. Er wordt 

aangevangen om 20.30 uur. Inschrijvingen vangen aan op 1 juni 2013 en kunnen doorgegeven worden 

via de website of per email tot uiterlijk vrijdag 12 juli 2013 14.00 uur. Het inschrijvingsgeld voor het BK 

blitz is vastgelegd op 10€ per persoon. 

TORNOOIREGLEMENT 

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij het tornooireglement heeft gelezen en aanvaard. Het 

tornooireglement wordt gepubliceerd op de website, en zal ter plekke zowel schriftelijk als digitaal 

beschikbaar zijn. Klachten worden, conform de reglementeringen, behandeld door de 

beroepscommissie, die ter plekke wordt samengesteld. Deze klachten dienen schriftelijk te worden 

ingediend bij de hoofdarbiter, uiterlijk 30 minuten na het beëindigen van de ronde, waarna de 

betrokkenen zich ter beschikking dienen te houden. Tegen de beslissingen van de beroepscommissie is 

geen verder beroep mogelijk. 

Algemeen geldt dat iedere speler zelf verantwoordelijk is voor zijn handelingen. Ingeval van 
minderjarigheid is/zijn de ouders of wettelijke vertegenwoordiger ten allen tijde verantwoordelijk voor 
de minderjarige.  
De KBSB, de organisatie en haar vrijwilligers worden expliciet ontslagen van elke burgerlijke 

aansprakelijkheid voor schadegevallen tijdens het kampioenschap in welke zin ook, zowel in de 

wedstrijdlokalen als elders. 
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VARIA 

CATERING 

Drankbonnetjes zullen te koop zijn in het Lindner hotel. Daarnaast zal men zich uiterlijk één dag op 
voorhand kunnen aanmelden voor een dagschotel aan 9,99€, en een tweegangenmenu voor 19,99€ 
op de laatste tornooidag. Prijslijsten en menu’s zullen beschikbaar zijn via de website vanaf 1 juni 
2013. 

LOGEMENT 

Alle informatie aangaande mogelijkheden voor logement worden geleidelijk aan gecommuniceerd 
via de website en per email. 

RATING & TITELS 

Zowel de experten, dames, open als het BK blitz worden verwerkt voor FIDE elo. De FIDE-verwerking 
gebeurd met het klassement van 1 augustus 2013, de nationale verwerking op 1 januari 2014. 
 
De titel van Nationaal Kampioen wordt toegekend aan de eerst eindigende speler  

 van Belgische nationaliteit of  

 die door de FIDE als Belg beschouwd wordt of  

 die niet geregistreerd staat bij de FIDE maar die bij aanvang van het kampioenschap als Belg kan 
geregistreerd worden volgens de voorwaarden vermeld in het FIDE handboek hoofdstuk C 05 
paragraaf 1. 

 

De spelers die aan geen van deze drie voorwaarden voldoen, kunnen geen aanspraak maken op de titels 

of de rechten alsook niet op de daarmee gerelateerde trofeeën voor de 1ste, 2de of derde plaats. Ze 

kunnen wel aanspraak maken op alle andere prijzen en kunnen wel als winnaar van het toernooi 

uitgeroepen worden. 


