Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 2 juni 2018

18/20467

3 mei 2018

Geachte leden van de Bondsraad,
Bijgevoegd treft u de stukken aan voor de Bondsraadvergadering van 2 juni aanstaande.
De locatie van de vergadering is:
Café-restaurant Camping Ganspoort - aanvang 10.30 uur.
Helling 87
3523 CC Utrecht
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een drankje.
Bereikbaarheid
· Met openbaar vervoer
2 minuten lopen van station Utrecht Vaartsche Rijn. Behalve treinen stoppen er ook veel bussen
vanuit Utrecht Centraal in de buurt (uitstappen bushalte Vaartsche Rijn)
· Met eigen vervoer
- In de directe omgeving van de locatie is het op zaterdag betaald parkeren (€ 2,58 per uur).
- Gratis parkeren kan ten zuiden van de lijn Diamantweg – Robijnlaan. Ca. 10 minuten lopen.

Vertrouwend op uw aanwezigheid,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur

bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 2 juni 2018 in Café-restaurant Camping Ganspoort, Utrecht
aanvang 10.30 uur
18/20467

1. Opening (10.30 – 10.35)
2. Mededelingen en ingekomen post (10.35 – 10.50)
3. Voordracht Erik Mijnheer Algemeen Bestuur KNSB (10.50 – 10.55)
- Voorstel benoeming Erik Mijnheer in Algemeen Bestuur KNSB (18/20458)
- Bijlage: CV Erik Mijnheer (18/10156)
4. Internationale ontwikkelingen (10.55 – 11.30)
Mondelinge toelichting door Herman Hamers
5. Ter besluitvorming: Stukken m.b.t. pilot uitbreiding KNSB-competitie (11.30 – 12.15)
- Voorstel besluitvorming nieuwe competitieopzet, duur pilot en evaluatie (18/20384)
- Voorstel aanpassingen KNSB-competitiereglement (18/20407)
- Voorstel aanpassingen KNSB-bekerreglement (18/20409)
e
- Stand van zaken aanmeldingen KNSB-competitie 4 klasse en lager (Dit wordt op de
e
vergadering uitgereikt. Deadline aanmelding 4 klasse is 1 juni, voor lagere klassen later).
6. Lunch (12.15 – 13.00)
7. Ter besluitvorming: Afschaffen reiskosten KNSB-competitie (13.00 – 13.15)
- Voorstel reiskostenregeling KNSB-competitie (18/20541)
8. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2017 (13.15 – 13.45)
- Jaarbericht 2017 (18/20413)
- Verslag FAC (18/10129)
9. Ter besluitvorming: Verzoek instemming samenwerking OSBO-SBO-SGS (13.45 – 14.05)
- OSBO-SBO-SGS Instemmingsverzoek Bondsraad (18/10128)
10. Stukken ter info (14.05 – 14.15)
- Rapportage aan Bondsraad (18/20551)
- Stand van zaken invoering AVG (18/20563)
- Stand van zaken vrijstelling BTW (18/20550)
- Degeling – Geschiedenis van de Bondsraad 1960 – heden (18/10134)
11. Concept notulen Bondsraad 9 december 2017 (14.15 – 14.25)
- Concept notulen Bondsraad 9 december 2017 (18/20174)
- Opvolging actiepunten 9 december 2017 (18/20459)
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 28 mei 2018 via
mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.
12. Rondvraag (14.25 – 14.30)
13. Sluiting (14.30)
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De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Voordracht benoeming Algemeen Bestuur
Ter besluitvorming
30 april 2018
18/20458

Voordracht bestuurslid KNSB
Tot ons genoegen kunnen wij een kandidaat voordragen als bestuurslid van de KNSB. De
kandidaat is de heer E. (Erik) Mijnheer. Hij is 56 jaar en woonachtig in Borne. Een CV is
bijgevoegd.
De heer Mijnheer is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.
Voorstel: de heer Mijnheer te benoemen tot bestuurslid van de KNSB met ingang van 2 juni 2018
e
voor een periode van 3 jaar (1 termijn) tot voorjaar 2021.
e

e

Gelet op de statuten is hij daarna nog verkiesbaar voor een 2 en 3 termijn van telkens 3 jaar.
Tenslotte is artikel 9.1 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSB van belang:
9.1 Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden kandidaten
worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te geschieden door schriftelijke
opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgaven tenminste 15 dagen
voor de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een
schriftelijke bereidverklaring ondertekend door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te
vervullen.
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Vertegenwoordigers aangesloten bonden, Algemeen Bestuur
Werkgroep Competitie
Besluitvorming nieuwe competitieopzet, duur pilot en evaluatie
Besluitvorming
D. Tjiam
10 april 2018
18/20384

Gevraagd besluit
Vaststelling competitiereglement en bekerreglement (zie bijlagen). Vaststellen evaluatiecriteria pilot.
Inleiding
Op de bondsraad van 17 juni 2017 is besloten tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden
van de regionale- en de KNSB-competitie voor een proefperiode van 2 jaar met ingang van het
seizoen 2018-2019.
Op de bondsraad van 9 december 2017 heeft de bondsraad een voortgangsrapportage ontvangen
van de werkgroep competitie.
Terugkoppeling vanuit de bondsraad is besproken op 5 april 2018 in een werkgroepvergadering. Op
deze vergadering is ook meegenomen de terugkoppeling van de regionale competitieleiders – die
bijeen zijn geweest op 8 maart 2018.
Competitie- en bekerreglement
In de bijlagen de wijzigingsvoorstellen voor het competitie- en bekerreglement. Deze reglementen zijn
besproken in de Scheidsrechterscommissie en in de Werkgroep Competitie.
Duur van de pilot en evaluatiecriteria
In de bondsraad van 9 december 2017 is geopperd om de pilot te verlengen tot drie seizoenen
(evalueren na 2,5 jaar), in plaats van een pilot van twee seizoenen (evalueren na 1,5 jaar).
De werkgroep raadt dit af en stelt voor de pilot tot twee seizoenen te beperken. De werkgroep is van
mening dat een evaluatie op basis van twee seizoenen goed mogelijk is (alle opgegeven teams voor
zowel KNSB-competitie als regionale competities over twee seizoenen zijn bekend), verlengen van de
pilot met nog een seizoen maakt terugkeer naar de huidige situatie (indien dat gewenst zou zijn) nog
lastiger. De werkgroep heeft hierbij meegenomen dat op 8 maart alle regionale competitieleiders voor
een pilot van twee jaar waren.
In de bondsraad van december 2019 zou dan de pilot geëvalueerd moeten worden en een beslissing
genomen worden over het vervolg.
De werkgroep stelt voor daarbij de volgende criteria te hanteren:
o De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet in 2019-2020 tenminste
gelijk zijn aan wat de verwachte totale deelname zou zijn indien er geen pilot zou zijn
geweest.
o In oktober 2019 wordt een peiling gehouden onder alle verenigingen. Daarbij wordt
hen gevraagd welke competitieopzet hun voorkeur heeft.
Het eerste punt behoeft uitleg. De totale competitiedeelname daalt al jarenlang, dat was immers de
reden voor een aantal regionale competitieleiders om te vragen of de KNSB-competitie kon worden
uitgebreid.
De totale competitiedeelname (KNSB en regionale competities) in het seizoen 2017-2018 is bekend.
Hetzelfde geldt voor de seizoen 2011-2012 en 2014-2015. Op basis hiervan vindt u hieronder een
ruwe prognose voor wat de totale competitiedeelname zou zijn in het seizoen 2019-2020 bij
ongewijzigd beleid.
Naar de mening van de werkgroep moet deze prognose vergeleken worden met de daadwerkelijke
competitiedeelname (KNSB en regionale competities) in het seizoen 2019-2020.
Geteld worden hierbij het totale aantal opgegeven teams (KNSB en regionaal inclusief
viertallencompetities) vermenigvuldigd met het aantal spelers waaruit het team reglementair bestaat
(het aantal borden in een wedstrijd). Reservespelers en invallers worden dus niet meegeteld.

Regionaal
7630

KNSB
1068

Totaal
8698

Saldo 3 jaar later

Seizoen 2011/12
Seizoen 2014/15

7462

1068

8530

-168

Seizoen 2017/18

7158

1068

8226

-304

Seizoen 2019/20

8000-8100

Conclusie: Bij totale competitiedeelname tussen 8000-8100 vergelijkbaar met de trend, bij hogere
competitiedeelname sprake van succes.
Samenstelling en aantal teams KNSB competitie
De Meesterklasse bestaat uit 10 teams van 10 spelers. De Eerste Klasse bestaat uit 20 teams van 10
spelers. De Tweede Klasse bestaat uit 40 teams van 8 spelers. De Derde Klasse bestaat uit 80 teams
van 8 spelers.
De Vierde Klasse bestaat uit klassegroepen van in principe 10 teams van 8 spelers – het totaal aantal
groepen hangt af van de opgave, het spelniveau en de te maken indeling rekening houdende met de
reistijd. Vanaf de Vijfde Klasse en lager bestaan de klassegroepen uit 8 teams van 8 spelers. De
eerste speelronde van de Vijfde Klasse (en lager) is de tweede competitieronde van de hogere
klassen.
Rol werkgroep
Voorstel is om de werkgroep nog even ‘slapend’ te houden, zodat deze eventueel na het eerste jaar
van de pilot een tussenevaluatie zou kunnen houden en kan bijsturen voor het tweede jaar van de
pilot.
De werkgroep competitie bestaat uit: Frans van Amerongen (NOSBO), Aart Strik (NHSB), Colijn
Wakkee (SGS), Eric Fraikin (LeiSB), Jasper Boonstra (SGA), Louis Wulffers (HSB), Erik van Elven
(NBSB), Koos Stolk (KNSB) en Jeroen Bosch (KNSB).
Tijdpad
8 maart 2018
5 april 2018
1 juni 2018
2 juni 2018
15 juni 2018
15 juni 2018
5 sept 2018
10 sept 2018
2018-2019
2019-2020
oktober 2019
december 2019
2020-2021

Bijeenkomst regionale competitieleiders
Bijeenkomst werkgroep competitie
e
Deadline opgave 4 Klasse en hoger
Bondsraad, vaststelling competitiereglement 2018-2019 en evaluatiecriteria
Indeling meesterklasse tot en met 3e Klasse KNSB (regulier)
Indeling 4e Klasse KNSB
Deadline opgave 5e Klasse KNSB en lager
e
Indeling 5 Klasse KNSB en lager
Eerste jaar nieuwe competitie
Tweede jaar nieuwe competitie
Peiling onder verenigingen
Evaluatie en besluit BR over experiment.
Doorgaan met bestaand gescheiden competities, of weer terug naar 4 klassen
KNSB en promotie-degradatie regeling vanuit promotieklasse regionale
bondscompetities zoals we die op dit moment kennen.

KNSB-Competitiereglement

18/20407

KNSB-Competitiereglement

Hoofdstuk I - Doel en Toepassing
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (hierna te noemen KNSB) in elk seizoen, lopend van
september tot en met juni daaropvolgend, tussen tientallen en tussen achttallen
(hierna te noemen teams) van verenigingen te organiseren competitiewedstrijden.
Artikel 2
2.1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de
competitieleider van de KNSB. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van
dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke
zich ter zake mochten voordoen.
2.2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door
een door het bestuur van de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.
Artikel 3
3.1. De verenigingen wier teams deelnemen aan een wedstrijd waarop een beslissing
van de competitieleider als bedoeld in artikel 2, lid 1, betrekking heeft, kunnen
tegen die beslissing beroep instellen bij de Commissie van Beroep van de KNSB.
3.2. Een beroep als bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk ingesteld binnen 14 dagen
nadat de competitieleider zijn beslissing aan de desbetreffende vereniging heeft
meegedeeld, door toezending van het beroepsschrift per aangetekend schrijven
of per e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd aan het bestuur van de KNSB.
Het beroepsschrift dient vergezeld te gaan van een bedrag waarvan de hoogte
door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld. Dit bedrag
wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het
beroep niet gegrond wordt verklaard, beslist de Commissie van Beroep of het
bedrag, of een deel daarvan, wordt terugbetaald; bij afwijzing van het beroep
zal altijd een minimum van 50% van het vastgestelde bedrag wegens
administratiekosten niet terugbetaald worden. Afschriften van het beroepsschrift
dienen gelijktijdig te worden gezonden aan de competitieleider van de KNSB en
aan de betrokken vereniging(en). Het bestuur van de KNSB stelt het
beroepsschrift zo spoedig mogelijk in handen van de Commissie van Beroep.
3.3. Indien een beslissing van de competitieleider invloed heeft op latere ronden van
de competitie, dan wordt een beroep tegen deze beslissing niet-ontvankelijk
verklaard, indien dit beroep later dan twee competitieronden na deze beslissing
is ingediend.
3.4. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend. Tegen de
beslissingen van deze commissie staat geen verder beroep open.
Hoofdstuk II - Competitiewedstrijden
Artikel 4
4.1 De wedstrijden in de KNSB-competitie worden gespeeld op door het KNSBbestuur ten minste een half jaar tevoren aan te wijzen zaterdagen vanaf 15
september tot en met 1 juni daaropvolgend. De tijd tussen twee ronden is
tenminste 20 dagen. Twee keer per seizoen mag de tijd tussen twee ronden
beperkt worden tot tenminste 13 dagen, dit mag echter niet twee keer achter
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4.2

elkaar. Op zaterdagen voorafgaand aan een algemeen erkende feestdag wordt
niet gespeeld. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vakanties.
Een eventuele gezamenlijke laatste ronde kan worden geprogrammeerd op een
zondag (maar niet op een algemeen erkende feestdag).
a
In de vierde klasse en hoger worden 9 ronden gespeeld op 9 verschillende
zaterdagen.
b
In de vijfde klasse en lager worden 7 ronden gespeeld gelijk met de 2 e t/m
de 8e ronde van de groepen van tien.

Artikel 5
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden 30 tientallen en 120
achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten. Verder worden uit
vrije inschrijving achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten in de
nieuw te vormen vierde klasse en lager. Vrije inschrijving geschiedt door het team
met de beoogde spelers door te geven.
Artikel 6
6.1. De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien tientallen,
te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in groepen van tien achttallen, te
weten vier 2e klassegroepen (A, B, C en D), acht 3e klassegroepen (A, B, C, D,
E, F, G en H). De 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De 5e en
lagere klassegroepen worden gevuld met acht achttallen. Bij voorkeur worden er
minimaal acht groepen in de vierde klasse gevormd. De bezetting van de
overige klassen is afhankelijk van de aanmelding.
6.2. De meesterklassegroep wordt geacht sterker te zijn dan de 1e klassegroepen;
de 1e klassegroepen worden geacht sterker te zijn dan de 2e klassegroepen; de
2e klassegroepen worden geacht sterker te zijn dan de 3e klassegroepen. En zo
verder tot de laagste klassegroepen. Er wordt gestreefd de parallelgroepen van
gelijke sterkte te laten zijn.
6.3. De verdeling der teams over de parallelgroepen wordt vastgesteld door het
bestuur van de KNSB Hierbij wordt gestreefd naar een regionale indeling,
gepaard met een zoveel mogelijk evenredige verdeling der krachten.
6.4. Als een team zich terugtrekt na een maand voor aanvang van de competitie,
handhaaft het bestuur van de KNSB de gemaakte competitie indeling.
Als een team zich terugtrekt voor een maand voor aanvang van de competitie,
maakt het bestuur van de KNSB een nieuwe competitie indeling, waarbij open
gevallen plaatsen ook in lagere klassen worden opgevuld.
a. Deze opvulling geschiedt door het beste niet gepromoveerde team te laten
promoveren. Welk team het beste niet gepromoveerde team is en welk
team het hoogste resultaat heeft behaald, wordt bepaald door het aantal
matchpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Als dit gelijk
is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden. Als dit ook gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door
het aantal gespeelde wedstrijden met weglaten van het laatste bord van
elke wedstrijd. Als ook dat gelijk is, met weglaten van het één na laatste
bord van elke wedstrijd; en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt,
wordt geloot.
b. Opvulling in de vierde klasse en lager geschiedt door het team uit de
volgende klasse met de hoogste gemiddelde rating, zie artikel 5 (KNSB
augustus-rating voorafgaand aan het seizoen). In de laagste klasse wordt
niet opgevuld, zo nodig worden klassegroepen samengevoegd.
Artikel 7
7.1. In alle groepen wordt een halve competitie gespeeld.
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7.2. Als kampioen van een groep wordt aangewezen het team, dat het grootste
aantal matchpunten heeft behaald.
7.3. De laagste twee teams in elke groep degraderen. Bij uitsluiting van een team
behoort dit team tot de twee degraderende teams.
Indien er geen lagere groep is, dan degradeert geen team.
7.4. De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het
aantal matchpunten. Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten.
7.5. Als aan het einde van de competitie twee of meer teams in een groep hetzelfde
aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun
volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en)
en als dat ook gelijk is, het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijden. Als
het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal
bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als
dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord; en zo verder. Als dit
geen beslissing brengt, wordt geloot.
Artikel 8
De KNSB zal de resultaten van de in de derde klasse en hoger gespeelde partijen
doorsturen naar de FIDE voor ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn
ten tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die
geldig zijn ten tijde van de partij.
Artikel 9
Aan de kampioenen van alle groepen worden schaakklokken met inscriptie uitgereikt.
Artikel 10
10.1. De kampioen krijgt de titel Clubkampioen van Nederland ....' (onder toevoeging
van het betrokken competitieseizoen).
10.2. De kampioenen van de 1e klassegroepen en lager promoveren naar de hogere
klasse van de competitie van het daaropvolgende seizoen.
10.3. Degradatie vindt steeds automatisch plaats.
10.4. Indien een klasse meer degradanten heeft dan kampioenen uit de eronder
gelegen klasse, dan worden de lege plekken opgevuld met extra
promotieplaatsen uit de eronder gelegen klasse. De volgorde aan het einde van
de competitiewedstrijden wordt bepaald door de criteria genoemd in artikel 7.
Indien het aantal wedstrijden ongelijk is dan worden de scores in verhouding
vergeleken.
Artikel 11
11.1. a. Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juli aan
de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken.
Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 juli voorafgaand aan
het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum
van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het
maximum van de boete € 475,-.
b. Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vijfde klasse of lager, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1
augustus aan de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te
maken. Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 augustus
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voorafgaand aan het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider
opgelegde boete verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15
september is het maximum van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na
15 september is het maximum van de boete € 475,-.
11.2. a.1 De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger zijn
verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn
verplicht voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven,
dienen voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee
maal te spelen.
c. Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler
met de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met
het in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een
door de Algemene Vergadering vast te stellen boete. Indien naar het genoegen
van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende
opstelling maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in
een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de
derde ronde.
11.3. Niet nakoming van de verplichtingen van lid 2 wordt bestraft met een boete
waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt
vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting.
Hoofdstuk III - Algemene Bepalingen
A. De opstelling van spelers
Artikel 12
12.1. In een team mag, behoudens na te noemen uitzonderingen, uitkomen ieder lid,
dat op de wedstrijddatum veertien dagen lid is van de betrokken vereniging en
als zodanig is ingeschreven in de centrale ledenadministratie OLA. De beperking
van veertien dagen geldt niet voor de eerste ronde. Een speler die tijdens de
eerste ronde speelgerechtigd is en tijdens de tweede ronde nog steeds lid is van
de betrokken vereniging, is ook tijdens de tweede ronde speelgerechtigd, ook
als de tweede ronde minder dan veertien dagen na de eerste ronde plaatsvindt.
12.2. Een lid dat in het lopende competitieseizoen voor een team in een
competitiewedstrijd, bedoeld in dit reglement heeft gespeeld, mag behoudens
vooraf gegeven dispensatie van het bestuur van de KNSB niet uitkomen in enig
team van een andere vereniging.
12.3. Een lid, dat ingevolge artikel 11, lid 2, van dit reglement is opgegeven voor enig
team, mag in hetzelfde competitieseizoen niet uitkomen voor een lager team
van dezelfde vereniging.
12.4. Een lid, dat als invaller meer dan driemaal in een hoger team heeft gespeeld,
mag in het lopende competitieseizoen niet meer uitkomen voor een lager team
van dezelfde vereniging.
12.5. Een lid dat in een bepaalde ronde speelt voor een team van een vereniging mag
niet in een ander team van die vereniging een wedstrijd spelen in diezelfde
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ronde. Een dergelijk verbod geldt niet voor een wedstrijd die door de KNSB is
vastgesteld meer dan 2 kalenderdagen na de datum waarop de ronde volgens
artikel 4 is vastgesteld.
12.6. Een lid dat in een op een bepaalde datum vastgestelde wedstrijd speelt, mag
niet in een ander team in een wedstrijd spelen die op dezelfde datum is
vastgesteld.
12.7. In een ronde van de competitie of in een beslissingswedstrijd mogen per team
niet meer dan twee leden uitkomen, die niet hun woonplaats in Nederland
hebben en niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie
hebben en niet 5 jaar achtereen in de KNSB-competitie zijn uitgekomen.
Artikel 13
13.1. In het geval dat een vereniging met meer dan 1 team deelneemt aan de
competitie moet het eerste team sterker zijn dan het tweede, het tweede
sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt gebaseerd op de nationale
ratingcijfers.
13.2. Een lid, dat niet ingevolge artikel 11, lid 2, van dit reglement voor enig team is
opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat,
waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn
opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden
gerekend indien het zou zijn opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating en als hij
geen KNSB-rating heeft, de FIDE-rating (aan het begin van het seizoen) van de
speler van belang, maar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een
vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen
voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde
omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd. Invallen is
toegestaan wanneer de KNSB-rating en als hij geen KNSB-rating heeft, de FIDErating (aan het begin van het seizoen) van de invallende speler niet hoger is dan
40 + de rating van de hoogste ratinghouder van het team waarin wordt
ingevallen of niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het
eerstvolgende hogere team van dezelfde vereniging (in de opstelling volgens
artikel 11.2).
Artikel 14
Bij overtreding van de bepalingen van artikel 12 en 13 lid 2 verklaart de
competitieleider de partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de
wedstrijd heeft deelgenomen.
B. Plaats en dag der wedstrijden
Artikel 15
De competitieleider stelt het rooster der te spelen wedstrijden vast. Hij zorgt voor een
zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, waarbij ook met de door
de teams af te leggen afstanden rekening wordt gehouden.
Artikel 16
16.1. Het bestuur van de KNSB kan voor 1 of meer klassen geheel of gedeeltelijk een
gezamenlijke laatste ronde organiseren.
16.2. De betrokken teams zijn in zo'n geval verplicht op de door het bestuur aan te
wijzen plaats te spelen.
16.3. Lid 2 geldt niet indien minimaal zes teams in een klassegroep, anders dan de
Meesterklasse, voorafgaand aan de competitie te kennen hebben gegeven tegen
een gezamenlijke laatste ronde te zijn. Dan wordt de laatste ronde niet
gezamenlijk gespeeld.
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Artikel 17
17.1. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere, zeer dringende redenen,
uitsluitend ter beoordeling van de competitieleider, op een andere dan de
volgens een der artikelen 4 of 16 vastgestelde datum worden gespeeld.
17.2. Een verzoek tot datumwijziging moet, indien zich naar de mening van de
verzoekende vereniging een reden, als bedoeld in lid 1, voordoet, terstond, doch
niet later dan 3 weken voor de vastgestelde wedstrijddatum, schriftelijk bij de
competitieleider worden ingediend, onder mededeling van het resultaat van het
overleg met de tegenpartij.
17.3. In geval van force majeure ter beoordeling van de competitieleider ten gevolge
waarvan aan het bepaalde van lid 2 niet kan worden voldaan, is de verzoekende
vereniging verplicht terstond telefonisch contact op te nemen met de leider van
het team waartegen moet worden gespeeld en met de competitieleider.
17.4. Indien de competitieleider met het verzoek akkoord gaat, bepaalt hij zo spoedig
mogelijk, na raadpleging van beide partijen, een nieuwe datum en plaats voor
de wedstrijd.
17.5. De wedstrijd volgens lid 4 wordt door de competitieleider, zo mogelijk,
vastgesteld op een der voorafgaande zaterdagen. In uitzonderlijke gevallen,
uitsluitend ter beoordeling van de competitie leider, wordt de wedstrijd
vastgesteld op een latere zaterdag. Slechts indien beide bij een wedstrijd
betrokken verenigingen hiermede akkoord gaan, kan de competitieleider de
wedstrijd op een andere dag dan de zaterdag vaststellen.
Artikel 18
18.1. De plaats waar een wedstrijd wordt gespeeld, is de speelzaal van de vereniging
waarvan het team in de paring in het speelschema als eerste wordt vermeld.
18.2. In onderling overleg kunnen de bij een wedstrijd betrokken verenigingen een
tussen gelegen plaats kiezen.
18.3. In bijzondere omstandigheden, uitsluitend ter beoordeling van de
competitieleider, kan deze voor het spelen van een wedstrijd een andere plaats
aanwijzen dan die waar de thuisclub is gevestigd.
18.4. De kosten van zaalhuur en (eventueel) transport van materiaal komen voor
rekening van de thuisclub.
18.5. De teamleider van de thuisspelende vereniging neemt minstens 1 week voordat
een competitiewedstrijd wordt gespeeld contact op met de teamleider van de
bezoekende vereniging en de aangewezen wedstrijdleider.
18.6 De speelzaal dient voor alle spelers toegankelijk te zijn. Is dit niet het geval dan
dient tijdig in onderling overleg een passende oplossing gevonden te worden.
Artikel 19
19.1. Alle partijen moeten gelijktijdig worden gespeeld.
19.2. Lid 1 geldt niet voor partijen waaromtrent in onderling overleg tot vooruitspelen
wordt besloten, mits vooraf toestemming door de competitieleider is verleend.
19.3. Lid 1 geldt niet voor partijen, waarbij spelers zijn betrokken die door de KNSB
afgevaardigd zijn naar onder auspiciën van de FIDE georganiseerde wedstrijden,
samenvallende met competitiewedstrijden.
19.4. Lid 1 geldt niet voor partijen, waarbij spelers zijn betrokken die deelnemen aan
of betrokken zijn bij de organisatie van door of vanwege de KNSB te houden
persoonlijke kampioenschappen, samenvallende met competitiewedstrijden.
19.5. Voor wedstrijden ingevolge de leden 3 en 4 stelt het bestuur van de KNSB bij
aanvang van het seizoen een vooruitspeeldatum vast. In het geval dat een
wedstrijd ingevolge de leden 3 en 4 verplaatst wordt, dan stelt het bestuur
zonodig een vervangende vooruitspeeldatum vast.
19.6. Indien een speler ook als invaller ingevolge het bepaalde in lid 3 of 4 niet op de
vastgestelde wedstrijddatum kan spelen, dient zijn vereniging hiervan ten
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minste 2 weken voor de vooruitspeeldatum genoemd in lid 5, aan de
competitieleider en de tegenpartij kennis te geven. De partij wordt op de
vooruitspeeldatum gespeeld, tenzij in onderling overleg een andere datum
wordt overeengekomen.
19.7. De volgens de leden 2, 3 en 4 afzonderlijk te spelen partijen moeten worden
gespeeld op een aan de oorspronkelijke wedstrijddatum voorafgaande datum.
19.8. Het aantal vooruit te spelen partijen mag nimmer groter zijn dan vier bij een
tiental en drie bij een achttal.
19.9. Het aantal volgens de leden 3 en 4 verplicht vooruit te spelen partijen mag niet
hoger zijn dan twee. Indien een team van een vereniging, bij het samenvallen
van een competitiewedstrijd met de Olympiade, het EK-Landenteams of het WKLandenteams, meer dan 2 spelers moet afstaan aan het nationale team, dan
verkrijgt deze vereniging het recht om de wedstrijd in overleg met de
tegenpartij en de competitieleider op een andere datum te spelen.
19.10.Indien aan een vereniging gevraagd wordt een partij conform lid 2, 3, of 4
afzonderlijk te spelen kan zij eisen dat deze partij in haar plaats van vestiging
gespeeld wordt.
C. De wedstrijd
Artikel 20
20.1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de
officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor
zover in dit reglement niet anders is bepaald.
20.2. Elke vereniging is verplicht ervoor te zorgen, dat een exemplaar van het
competitiereglement, alsmede van de spelregels voornoemd, in het speellokaal
aanwezig zijn.
20.3. Als een speler of een teamleider de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE)
of het KNSB-competitiereglement heeft overtreden, is de competitieleider
bevoegd deze persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van
betrokkenheid als speler en/of teamleider bij KNSB-competitiewedstrijden. Deze
periode kan niet langer zijn dan tot het einde van het lopende seizoen
vermeerderd met drie seizoenen. Als een speler of teamleider van een dergelijke
beslissing van de competitieleider in beroep gaat bij de Commissie van Beroep,
is de tenuitvoerlegging van deze sanctie geschorst vanaf het moment van
instellen van beroep tot de uitspraak van de Commissie van Beroep.
20.4. Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal niet worden gerookt. Buiten de
speelzone moet een vanuit de speelzaal gemakkelijk toegankelijke ruimte zijn,
waar roken is toegestaan, en als door of namens de eigenaar van het gebouw
waarin de speelzaal zich bevindt, een totaal rookverbod is afgekondigd, dient er
voor de spelers een gemakkelijke toegang tussen de speelzaal en buiten te zijn.
20.5 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of
andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt
dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste zet doen.
Artikel 21
21.1. De leiding van de wedstrijd berust bij een door de competitieleider aan te wijzen
wedstrijdleider.
21.2. Voor zover de competitieleider geen onafhankelijke wedstrijdleider aanwijst,
zorgt de thuisspelende vereniging voor de aanwijzing van een wedstrijdleider.
Indien de wedstrijdleider tegelijkertijd aan een wedstrijd deelneemt, dan
prevaleren zijn plichten als wedstrijdleider boven die als speler.
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21.3. Indien een teamleider het met de beslissing van de leider van de wedstrijd niet
eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider, mits dit
bezwaar uit het uitslagformulier blijkt en mits het bezwaar binnen drie
werkdagen na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail wordt toegelicht bij de
competitieleider. De betreffende wedstrijdleider dient binnen een week over de
genomen beslissing schriftelijk of per e-mail te rapporteren aan de
competitieleider. Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij ook binnen
een week na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail zijn visie op de
gebeurtenissen geven.
Artikel 22
22.1. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de
opstelling van de teams aan de wedstrijdleider in de volgorde, waarin de spelers
aan de borden zullen plaatsnemen.
22.2. De kleurverdeling wordt als volgt vastgesteld: het in de paring in het
speelschema als eerst vermelde team heeft wit aan de even genummerde
borden, het in de paring in het speelschema als laatst genoemde team heeft wit
aan de oneven genummerde borden.
22.3. Bij het afzonderlijk vooruitspelen van partijen wordt vooraf bepaald aan welk(e)
bord(en) vooruit wordt gespeeld.
22.4. Indien een der opgegeven spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een
vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan 1 speler per team.
22.5. Indien het geval van het vorige lid zich voordoet geldt het volgende: De
aanwezig zijnde speler kan, indien hij wit heeft, zijn zet onder couvert afgeven
alvorens de klok van zijn tegenstander in beweging te brengen. Indien zijn
tegenstander later iemand anders blijkt te zijn dan het wedstrijdformulier
aangeeft, dan heeft hij het recht zijn zet terug te nemen en te vervangen door
een andere. Nadat de zwartspeler aan het bord is verschenen, wordt de klok
van wit in beweging gebracht zonder dat zwart een zet heeft uitgevoerd. Nadat
de wit speler meegedeeld heeft of de zet gehandhaafd blijft, of dat hij voor een
nieuwe zet kiest en deze zet is uitgevoerd, wordt de partij voortgezet. Er vindt
geen vergoeding van de reeds verstreken tijd plaats.
Artikel 23
23.1. De speeltijd bedraagt voor elk der spelers 40 zetten in 90 minuten en daarna 30
minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30
seconden extra bedenktijd.
23.2. Op het in onderling overleg vastgestelde aanvangstijdstip (bij voorkeur 13.00
uur), welk tijdstip niet later dan 14.00 uur mag zijn, moeten de klokken aan alle
borden op gang worden gebracht. Indien de klokken op het aanvangstijdstip
niet beschikbaar zijn, wordt hierdoor verloren gaande tijd bij het feitelijk begin
in mindering gebracht van de speel tijd van de spelers der thuisclub.
23.3. De vaststelling van het aanvangstijdstip dient zodanig te geschieden, dat de
bezoekende vereniging, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel zowel
voor de heen als de terugreis gebruik kan maken van de openbare
vervoermiddelen.
Artikel 24
Aan het team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden 2
matchpunten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan wordt aan
elk 1 matchpunt toegekend.
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Artikel 25
25.1. De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat voor
22.00 uur van de speeldag, de gedetailleerde uitslag van de wedstrijd via de
website van de KNSB of per e-mail wordt doorgegeven.
25.2. In geval van een protest is de wedstrijdleider verplicht ervoor te zorgen dat
uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd een door beide teamleiders en de
wedstrijdleider ondertekend, bij de KNSB verkrijgbaar, uitslagformulier met de
gedetailleerde uitslag door de competitieleider of een door hem aan te wijzen
persoon/instantie is ontvangen, ook al zijn niet alle partijen uitgespeeld.
25.3. Het is niet toegestaan op het uitslagformulier een pseudoniem te bezigen.
Artikel 26
Het niet-nakomen van de verplichtingen, genoemd in artikel 25 wordt gestraft met
een boete waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt
vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting(en).
Artikel 27
27.1. De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren)
vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a. van de FIDE-Regels voor
het Schaakspel.
27.2. Indien een tiental niet met tenminste 6 spelers en een achttal niet met
tenminste 5 spelers 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip in het
speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de
competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
27.3. Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met
tenminste 6 respectievelijk 5 spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider
de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2
matchpunten, dan wel een boete, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld, dan wel een combinatie hiervan.
Tevens kan de competitieleider bepalen dat de vereniging waarvan het team
niet is verschenen, de kosten van de zaalhuur en arbiter van de nader
vastgestelde wedstrijd of een deel daarvan betaalt en/of eventuele reiskosten
van het wel verschenen team, berekend overeenkomstig artikel 33.
27.4. Indien een tiental ook op de nieuwe wedstrijddag niet met ten minste 6 spelers
opkomt en een achttal niet met ten minste 5 spelers, wordt het voor de duur
van de lopende en de volgende competitie van wedstrijden uitgesloten, tenzij
het overmacht kan aantonen, zulks ter beoordeling van de competitieleider.
27.5. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds
door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd. In de volgende KNSBcompetitie kan dit team niet uitkomen en daarna kan het slechts inschrijven
voor de laagste klasse.
D. Het gedrag van wedstrijdleider, teamleider en spelers
Artikel 28
De taak van de wedstrijdleider is omschreven in de "Regels voor het Schaakspel".
Gedurende de wedstrijd is hij verplicht de werking van de schaakklokken te
controleren, toe te zien op het juiste verloop van de wedstrijd, orde in de speelzaal en
het welzijn van de spelers gedurende het spel te bewaken. Voor aanvang van de
wedstrijd moet de wedstrijdleider de speelzaal, de verlichting, de verwarming, de
ventilatie en andere omstandigheden controleren. De wedstrijdleider beslist of de
speelomstandigheden voldoende zijn. De wedstrijdleider moet ook nagaan of het
noodzakelijke schaakmateriaal aan voorgeschreven of gebruikelijke normen voldoet.
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Artikel 29
De wedstrijdleider stelt aan het begin van de wedstrijd vast waar de klokken
geplaatst moeten worden. Hoewel de klok in principe aan de rechterzijde van de
zwartspeler zou moeten staan, moet hij zo worden geplaatst dat hij steeds
gemakkelijk zichtbaar is voor de wedstrijdleider.
Indien gespeeld wordt met een digitale klok dient deze goedgekeurd te zijn door de
wereldschaakbond FIDE. Voor de vierde klasse en lager geldt deze beperking niet.
De wedstrijdleider kondigt het tijdstip aan waarop de wedstrijd begint en noteert dit.
Artikel 30
Bij verschil van mening moet de wedstrijdleider zich elke inspanning getroosten om
de zaak in der minne te schikken. Als dit niet lukt en er geen speciale straffen door de
spelregels of reglementen zijn voorgeschreven heeft de wedstrijdleider de
bevoegdheid straffen op te leggen wegens inbreuk op de regels.
Artikel 31
Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een
remiseaanbod te doen of aan te nemen en ook een partij op te geven. Hij dient zich
tot uitsluitend korte informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die
betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren "bied remise aan",
"neem remise aan", of "geef de partij op". Als hem bijv. door een speler wordt
gevraagd of hij remise zal aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja",
"neen" of de beslissing aan de speler zelf overlaten.
De teamleider dient zich echter te onthouden van elke bemoeienis gedurende het
spel. Hij mag geen speler inlichtingen over de positie op het schaakbord geven.
Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyaliteit t.o.v. het team is,
die uitgaat boven de eigen partij, is een schaakpartij in principe een wedstrijd tussen
twee spelers. Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben
over het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de
speler zwaar dient te wegen is de speler absoluut niet verplicht de raad aan te
nemen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler handelen over de partij
zonder voorkennis en toestemming van deze speler.
Artikel 32
Fotograferen in de speelzaal is toegestaan. De toestemming om dat te doen is
beperkt tot de eerste 10 minuten na het begin van de partijen.
Indien een fotocamera compleet geluidloos is en zonder flits werkt, mag een arbiter
toestemming verlenen dat buiten de eerste 10 minuten gefotografeerd wordt.
Televisiecamera's worden alleen in de speelzaal toegelaten als deze geluidloos werken
en als deze zo onopvallend mogelijk zijn opgesteld.
E. Reiskosten
Artikel 33
33.a De reiskosten voor de derde klasse en hoger van de in dit reglement geregelde
wedstrijden worden door de KNSB vergoed op basis van een vast bedrag per
kilometer afstand tussen de plaats van de thuisvereniging en de plaats van de
uitvereniging (enkele reis). Dit bedrag is voor het seizoen 2003-2004 € 0,13 per
persoon per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks vermeerderd met het
percentage van de gemiddelde prijsverhoging van de tarieven van de
Nederlandse Spoorwegen tussen 1 september van het jaar waarin de competitie
aanvangt, en 1 september een jaar eerder. Bij de bepaling van de vergoeding
van de reiskosten wordt er rekening mee gehouden dat:
a. geen vergoeding wordt gegeven voor meer dan 10 personen per tiental of 8
personen per achttal en per wedstrijd;
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b.

geen hogere reiskosten worden vergoed dan die drukkende op het kortste
traject tussen de plaats, waar de vereniging is gevestigd en die, waar de
wedstrijd wordt gespeeld;
c. lokaal vervoer van een vereniging in de plaats van vestiging niet voor
vergoeding in aanmerking komt.
d. het kilometerbedrag wordt nooit hoger dan het fiscaal onbelaste maximum.
33.b De vierde klasse en lager hebben geen reiskostenregeling.
Artikel 34
De te vergoeden reiskosten worden per klasse omgeslagen over de teams die in de
betreffende klasse spelen. Ook de kosten van de door de KNSB aangewezen neutrale
wedstrijdleiding worden per klasse omgeslagen over de teams die in de betreffende
klasse spelen.
Artikel 35
De verenigingen zijn per team een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte voor
de aanvang van de competitie wordt vastgesteld en die bestaat in de omslag van de
reiskosten, in 50% van de kosten van de door de KNSB aangewezen neutrale
wedstrijdleiding en in de kosten van het Bondsbureau die verband houden met de
competitie. Indien in de Meesterklasse een gezamenlijke ronde plaats vindt en aan
deze gezamenlijke ronde voor de KNSB kosten zijn verbonden, worden die
omgeslagen over de teams in de Meesterklasse. Het inschrijfgeld wordt door de KNSB
verrekend met de ingevolge artikel 34 te vergoeden reiskosten. Daarbij gelden de
volgende regels:
1.
Indien voor een team de totale reiskosten hoger zijn dan het inschrijfgeld, dan
worden de reiskosten met verrekening van het inschrijfgeld vergoed in de
maand november van het jaar waarin de competitie begint.
2.
Indien de reiskosten lager zijn dan het inschrijfgeld, dan dient het verschil aan
de KNSB te worden betaald voor 1 oktober van het jaar waarin de competitie
begint. Blijft een vereniging daarbij in gebreke, dan volgt er een aanmaning.
Indien binnen een maand na dagtekening van de aanmaning het inschrijfgeld
niet is betaald, dan worden alle teams van de betrokken vereniging, spelend in
de KNSB-competitie voor de duur van de lopende en de volgende competitie van
de wedstrijden uitgesloten.
3.
Indien een gezamenlijke ronde in een klassegroep wordt gehouden, vindt er een
nadere verrekening van de reiskosten van deze gezamenlijke ronde en
eventuele aan deze gezamenlijke ronde verbonden voor rekening van de KNSB
komende kosten plaats onder de teams in de betreffende klassegroep, zodra
bekend is waar deze gezamenlijke ronde plaats vindt.”
F. Boetes
Artikel 36
De boetes die in het kader van dit reglement zijn opgelegd, dienen binnen een maand
betaald te worden. Indien de boete niet op tijd is betaald, dan volgt er een
aanmaning onder gelijktijdige verhoging van de boete met 10 %. Indien binnen een
maand na dagtekening van de aanmaning de boete niet is betaald, dan worden alle
teams van de betrokken vereniging, spelend in de KNSB competitie, voor de duur van
de lopende en de volgende competitie van de wedstrijden uitgesloten.

- 11 -

KNSB-Competitiereglement

Hoofdstuk IV Slotbepaling
Artikel 37
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2018-2019 van toepassing.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 2 juni 2018.
Dit competitiereglement kan alleen gewijzigd worden door de Bondsraad op voorstel van het bestuur of de
Bondsraad zelf
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Bijlage
Artikel 3, lid 2

Artikel 11, lid 3
Artikel 11, lid 3
Artikel 25, lid 1

Artikel 27, lid 3
Artikel 29

Artikel 33

Het bedrag is vastgesteld op € 100,-. Cauties dient men te storten
op ABN-AMRO rekening NL67ABNA0891743537 t.n.v. KNSB,
Haarlem, o.v.v. ‘cautie’.
De boete is vastgesteld op € 15,- per werkdag (voorzover deze
betrekking heeft op lid 2a).
De boete is vastgesteld op € 50,- per ronde (voorzover deze
betrekking heeft op lid 2b) en lid 2c).
Het maximum van de boete is vastgesteld op € 50,-. Bij een
eerste overtreding in een seizoen zal als boete een waarschuwing
gegeven worden.
Het maximum van de boete is vastgesteld op € 250,-.
Goedgekeurde digitale klokken: DGT 3000, DGT XL, Silver, DGT
2010 en Sistemco. In de vierde klasse en lager is de DGT 2000
ook toegestaan.
het bedrag blijft € 0,181.

Bijlage Competitiereglement vooruitspelen – KNSB uitzendingen
Artikel 1
Deze bijlage is opgesteld ter verduidelijking van artikel 19 van het
Competitiereglement. Specifiek wordt het recht op vooruitspelen benoemd met
betrekking tot artikel 19.3 (spelers die door de KNSB worden afgevaardigd naar onder
auspiciën van de FIDE georganiseerde wedstrijden).
Artikel 2
Jaarlijks worden diverse spelers en begeleiders uitgezonden door de KNSB naar
internationale kampioenschappen. Het recht op vooruitspelen van partijen in de
competitiewedstrijden wordt verleend aan een beperkte groep spelers en begeleiders.
Richtlijnen zijn daarbij dat het gaat om internationale kampioenschappen voor
nationale teams, topschakers of toptalenten waarbij de KNSB (deels) organisatorisch
of financieel is betrokken.
Het gaat daarbij om de volgende uitzendingen:
Evenement
Recht op vooruitspelen
Olympiade
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
WK Landenteams
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
EK Landenteams
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
European Club Cup
spelers van deelnemende Ned. Verenigingen
WK/World Cup
Nederlandse deelnemers
WK Vrouwen/World Cup
Nederlandse deelnemers
WK U20
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
WK U10-U18
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
EK Individueel
Nederlandse spelers met rating van minimaal 2500
EK Individueel Vrouwen
Nederlandse spelers met rating van minimaal 2100
EK U8-U18
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
Artikel 3
Voor incidentele uitzendingen die niet genoemd worden in de lijst in artikel 2 kan het
recht op vooruitspelen aan spelers of begeleiders toch verleend worden door het
KNSB bestuur. Een dergelijk besluit wordt genomen wanneer er met de uitzending
een duidelijk Nederlands belang is gediend in de geest van artikel 2.
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Richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal:
•
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of
tas die wordt meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij
bezoek aan het toilet. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met het
verlies van de partij.
•
Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits
deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:
in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een
stoel.
afgegeven worden aan een niet-spelende teamleider
afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele
telefoons
op de speeltafel liggen
Richtlijn overmacht
•
Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden
worden gehonoreerd. De bewijslast van de aanwezigheid van de zeer
uitzonderlijke omstandigheden rust op de speler. De speler dient bij een
probleemloze reis 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wie te laat
vertrokken is, kan nooit een beroep op overmacht doen, ongeacht wat voor
tegenslag hij onderweg ondervindt. Van een speler wordt verwacht dat hij
anticipeert op mogelijke problemen. Dit betekent dat de speler tijdig informeert
naar de weersvoorspellingen en naar de meldingen op internet van files en
vertragingen bij het openbaar vervoer. Overmacht is alleen mogelijk indien het
oponthoud binnen de Nederlandse grenzen is opgetreden.
•
Indien een speler tijdens zijn reis buiten zijn schuld wordt opgehouden dan kan
een beroep op overmacht alleen gehonoreerd worden indien de speler minstens
30 minuten voor het geplande aanvangstijdstip, al dan niet via de teamleider of
een ander persoon, de wedstrijdleider verwittigt.
•
Indien de wedstrijdleider van mening is dat overmacht is aangetoond kan de
wedstrijdleider, afhankelijk van de duur van het verzuim en beschikbaarheid van
de locatie, tijdscompensatie toepassen.
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18/20407

Uitgangspunten
a.
Vierde klasse en hoger – 10 teams
b.
Vijfde klasse en lager – 8 teams
c.
Bestaande reiskosten regeling gehandhaafd voor de derde klasse en hoger. Voor
de andere klassen geen regeling.
d.
Het tweede jaar van de pilot kunnen teams door vrije inschrijving instromen op
het geschikte niveau. In de toekomstige situatie na de pilot moet er een
regeling komen voor nieuwe verenigingen om op een hoger niveau dan het
laagste in te stromen. Het reglement dient na 2 seizoenen pilot aangepast te
worden.
e.
Onafhankelijke wedstrijdleiders, dit staat algemeen gereglementeerd. Alleen in
de eerste klasse en hoger worden wedstrijdleiders aangesteld. In de overige
klassen zorgt het thuisteam voor een wedstrijdleider.
f.
FIDE rating rapportage: alleen derde klasse en hoger worden gerapporteerd. Dit
in verband met het gebruik van goedgekeurde klokken.
In rood weergegeven tekst: oude gewiste tekst
In geel gearceerde tekst: nieuwe tekst.
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Hoofdstuk I - Doel en Toepassing
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (hierna te noemen KNSB) in elk seizoen, lopend van
september tot en met juni daaropvolgend, tussen tientallen en tussen achttallen
(hierna te noemen teams) van verenigingen te organiseren competitiewedstrijden.
Artikel 2
2.1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de
competitieleider van de KNSB. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van
dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke
zich ter zake mochten voordoen.
2.2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door
een door het bestuur van de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.
Artikel 3
3.1. De verenigingen wier teams deelnemen aan een wedstrijd waarop een beslissing
van de competitieleider als bedoeld in artikel 2, lid 1, betrekking heeft, kunnen
tegen die beslissing beroep instellen bij de Commissie van Beroep van de KNSB.
3.2. Een beroep als bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk ingesteld binnen 14 dagen
nadat de competitieleider zijn beslissing aan de desbetreffende vereniging heeft
meegedeeld, door toezending van het beroepsschrift per aangetekend schrijven
of per e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd aan het bestuur van de KNSB.
Het beroepsschrift dient vergezeld te gaan van een bedrag waarvan de hoogte
door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld. Dit bedrag
wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het
beroep niet gegrond wordt verklaard, beslist de Commissie van Beroep of het
bedrag, of een deel daarvan, wordt terugbetaald; bij afwijzing van het beroep
zal altijd een minimum van 50% van het vastgestelde bedrag wegens
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administratiekosten niet terugbetaald worden. Afschriften van het beroepsschrift
dienen gelijktijdig te worden gezonden aan de competitieleider van de KNSB en
aan de betrokken vereniging(en). Het bestuur van de KNSB stelt het
beroepsschrift zo spoedig mogelijk in handen van de Commissie van Beroep.
3.3. Indien een beslissing van de competitieleider invloed heeft op latere ronden van
de competitie, dan wordt een beroep tegen deze beslissing niet-ontvankelijk
verklaard, indien dit beroep later dan twee competitieronden na deze beslissing
is ingediend.
3.4. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend. Tegen de
beslissingen van deze commissie staat geen verder beroep open.
Hoofdstuk II - Competitiewedstrijden
Artikel 4
4.1 De wedstrijden in de KNSB-competitie worden gespeeld op door het KNSBbestuur ten minste een half jaar tevoren aan te wijzen zaterdagen vanaf 15
september tot en met 1 juni daaropvolgend. De tijd tussen twee ronden is
tenminste 20 dagen. Twee keer per seizoen mag de tijd tussen twee ronden
beperkt worden tot tenminste 13 dagen, dit mag echter niet twee keer achter
elkaar. Op zaterdagen voorafgaand aan een algemeen erkende feestdag wordt
niet gespeeld. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vakanties.
Een eventuele gezamenlijke laatste ronde kan worden geprogrammeerd op een
zondag (maar niet op een algemeen erkende feestdag).
4.2 a
In de vierde klasse en hoger worden 9 ronden gespeeld op 9 verschillende
zaterdagen.
b
In de vijfde klasse en lager worden 7 ronden gespeeld gelijk met de 2 e t/m
de 8e ronde van de groepen van tien.
Artikel 5
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden 30 tientallen en 120
achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten. Verder worden uit
vrije inschrijving achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten in de
nieuw te vormen vierde klasse en lager. Vrije inschrijving geschiedt door het team
met de beoogde spelers door te geven.
Artikel 6
6.1. De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien tientallen,
te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in twaalf groepen van tien achttallen,
te weten vier 2e klassegroepen (A, B, C en D) en acht 3e klassegroepen (A, B,
C, D, E, F, G en H).
6.1. De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien tientallen,
te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in groepen van tien achttallen, te
weten vier 2e klassegroepen (A, B, C en D), acht 3e klassegroepen (A, B, C, D,
E, F, G en H). De 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De 5e en
lagere klassegroepen worden gevuld met acht achttallen. Bij voorkeur worden er
minimaal acht groepen in de vierde klasse gevormd. De bezetting van de
overige klassen is afhankelijk van de aanmelding.
6.2. De meesterklassegroep wordt geacht sterker te zijn dan de 1e klassegroepen;
de 1e klassegroepen worden geacht sterker te zijn dan de 2e klassegroepen; de
2e klassegroepen worden geacht sterker te zijn dan de 3e klassegroepen. En zo
verder tot de laagste klassegroepen. Er wordt gestreefd de parallelgroepen van
gelijke sterkte te laten zijn.
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6.3. De verdeling der teams over de parallelgroepen wordt vastgesteld door het
bestuur van de KNSB Hierbij wordt gestreefd naar een regionale indeling,
gepaard met een zoveel mogelijk evenredige verdeling der krachten.
6.4. Als een team zich terugtrekt na een maand voor aanvang van de competitie,
handhaaft het bestuur van de KNSB de gemaakte competitie indeling.
Als een team zich terugtrekt voor een maand voor aanvang van de competitie,
maakt het bestuur van de KNSB een nieuwe competitie indeling, waarbij open
gevallen plaatsen ook in lagere klassen worden opgevuld.
a. Deze opvulling geschiedt door het beste niet gepromoveerde team te laten
promoveren. Opvulling in de derde klasse geschiedt door een team uit de
vierde regionale bond waarvan in de laatste voor 1 januari van dat jaar
voltooide KNSB-competitie een pas gepromoveerd team het hoogste
resultaat heeft behaald. Welk team het beste niet gepromoveerde team is
en welk team het hoogste resultaat heeft behaald, wordt bepaald door het
aantal matchpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Als dit
gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden. Als dit ook gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door
het aantal gespeelde wedstrijden met weglaten van het laatste bord van
elke wedstrijd. Als ook dat gelijk is, met weglaten van het één na laatste
bord van elke wedstrijd; en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt,
wordt geloot.
b. Opvulling in de vierde klasse en lager geschiedt door het team uit de
volgende klasse met de hoogste gemiddelde rating, zie artikel 5 (KNSB
augustus-rating voorafgaand aan het seizoen). In de laagste klasse wordt
niet opgevuld, zo nodig worden klassegroepen samengevoegd.
Artikel 7
7.1. In alle groepen wordt een halve competitie gespeeld.
7.2. Als kampioen van een groep wordt aangewezen het team, dat het grootste
aantal matchpunten heeft behaald.
7.3. De laagste twee teams in elke groep degraderen. Bij uitsluiting van een team
behoort dit team tot de twee degraderende teams.
Indien er geen lagere groep is, dan degradeert geen team.
7.4. De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het
aantal matchpunten. Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten.
7.5. Als aan het einde van de competitie twee of meer teams in een groep hetzelfde
aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun
volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en)
en als dat ook gelijk is, het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijden. Als
het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal
bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als
dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord; en zo verder. Als dit
geen beslissing brengt, wordt geloot.
Artikel 8
De KNSB zal de resultaten van de in de derde klasse en hoger gespeelde partijen
doorsturen naar de FIDE voor ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn
ten tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die
geldig zijn ten tijde van de partij.
Artikel 9
Aan de kampioenen van alle groepen worden schaakklokken met inscriptie uitgereikt.
Artikel 10
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10.1. De kampioen krijgt de titel Clubkampioen van Nederland ....' (onder toevoeging
van het betrokken competitieseizoen).
10.2. De kampioenen van de 1e klassegroepen en lager promoveren naar de hogere
klasse van de competitie van het daaropvolgende seizoen.
10.3. De kampioenen van de 2e-klassegroepen promoveren naar de 1e klasse van de
competitie van het daarop volgende seizoen.
10.4. De kampioenen van de 3e-klassegroepen promoveren naar de 2e klasse van de
competitie van het daarop volgende seizoen.
10.5. Uit elke regionale bond promoveert één team naar de 3e klasse van de KNSB.
Van drie verschillende regionale bonden promoveert een extra team naar de
derde klasse van de KNSB. Dat zijn de drie regionale bonden waarvan in de
laatste voor 1 januari van dat jaar voltooide KNSB-competitie een pas
gepromoveerd team het hoogste resultaat heeft behaald. Met het hoogste
resultaat wordt bedoeld het hoogste aantal matchpunten gedeeld door het
aantal gespeelde wedstrijden; als dat gelijk is, beslist het hoogste aantal
bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden; als dat ook gelijk is
beslist het hoogste aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden aan de eerste 7 borden; als dat ook gelijk is beslist het hoogste
aantal bordpunten gedeeld door het aantal wedstrijden aan de eerste 6 borden;
en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt, wordt geloot.
10.6. Degradatie vindt steeds automatisch plaats.
10.7. Indien een klasse meer degradanten heeft dan kampioenen uit de eronder
gelegen klasse, dan worden de lege plekken opgevuld met extra
promotieplaatsen uit de eronder gelegen klasse. De volgorde aan het einde van
de competitiewedstrijden wordt bepaald door de criteria genoemd in artikel 7.
Indien het aantal wedstrijden ongelijk is dan worden de scores in verhouding
vergeleken.
Artikel 11
11.1. a. Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juli aan
de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken.
Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 juli voorafgaand aan
het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum
van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het
maximum van de boete € 475,-.
b. Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vijfde klasse of lager, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1
augustus aan de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te
maken. Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 augustus
voorafgaand aan het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider
opgelegde boete verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15
september is het maximum van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na
15 september is het maximum van de boete € 475,-.
11.2. a.1 De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger zijn
verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
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a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn
verplicht voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven,
dienen voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee
maal te spelen.
c. Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler
met de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met
het in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een
door de Algemene Vergadering vast te stellen boete. Indien naar het genoegen
van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende
opstelling maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in
een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de
derde ronde.
11.3. Niet nakoming van de verplichtingen van lid 2 wordt bestraft met een boete
waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt
vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting.
Hoofdstuk III - Algemene Bepalingen
A. De opstelling van spelers
Artikel 12
12.1. In een team mag, behoudens na te noemen uitzonderingen, uitkomen ieder lid,
dat op de wedstrijddatum veertien dagen lid is van de betrokken vereniging en
als zodanig is ingeschreven in de centrale ledenadministratie OLA. De beperking
van veertien dagen geldt niet voor de eerste ronde. Een speler die tijdens de
eerste ronde speelgerechtigd is en tijdens de tweede ronde nog steeds lid is van
de betrokken vereniging, is ook tijdens de tweede ronde speelgerechtigd, ook
als de tweede ronde minder dan veertien dagen na de eerste ronde plaatsvindt.
12.2. Een lid dat in het lopende competitieseizoen voor een team in een
competitiewedstrijd, bedoeld in dit reglement, dan wel in een soortgelijke
wedstrijd van een bij de KNSB aangesloten regionale bond heeft gespeeld, mag
behoudens vooraf gegeven dispensatie van het bestuur van de KNSB niet
uitkomen in enig team van een andere vereniging.
12.3. Een lid, dat ingevolge artikel 11, lid 2, van dit reglement is opgegeven voor enig
team, mag in hetzelfde competitieseizoen niet uitkomen voor een lager team
van dezelfde vereniging.
12.4. Een lid, dat als invaller meer dan driemaal in een hoger team heeft gespeeld,
mag in het lopende competitieseizoen niet meer uitkomen voor een lager team
van dezelfde vereniging.
12.5. Een lid dat in een bepaalde ronde speelt voor een team van een vereniging mag
niet in een ander team van die vereniging een wedstrijd spelen in diezelfde
ronde. Een dergelijk verbod geldt niet voor een wedstrijd die door de KNSB is
vastgesteld meer dan 2 kalenderdagen na de datum waarop de ronde volgens
artikel 4 is vastgesteld.
12.6. Een lid dat in een op een bepaalde datum vastgestelde wedstrijd speelt, mag
niet in een ander team in een wedstrijd spelen die op dezelfde datum is
vastgesteld.
12.7. In een ronde van de competitie of in een beslissingswedstrijd mogen per team
niet meer dan twee leden uitkomen, die niet hun woonplaats in Nederland
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hebben en niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie
hebben en niet 5 jaar achtereen in de KNSB-competitie zijn uitgekomen.
Artikel 13
13.1. In het geval dat een vereniging met meer dan 1 team deelneemt aan de
competitie moet het eerste team sterker zijn dan het tweede, het tweede
sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt gebaseerd op de nationale
ratingcijfers.
13.2. Een lid, dat niet ingevolge artikel 11, lid 2, van dit reglement voor enig team is
opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat,
waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn
opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden
gerekend indien het zou zijn opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating en als hij
geen KNSB-rating heeft, de FIDE-rating (aan het begin van het seizoen) van de
speler van belang, maar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een
vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen
voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde
omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd. Invallen is
toegestaan wanneer de KNSB-rating en als hij geen KNSB-rating heeft, de FIDErating (aan het begin van het seizoen) van de invallende speler niet hoger is dan
40 + de rating van de hoogste ratinghouder van het team waarin wordt
ingevallen of niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het
eerstvolgende hogere team van dezelfde vereniging (in de opstelling volgens
artikel 11.2).
Artikel 14
Bij overtreding van de bepalingen van artikel 12 en 13 lid 2 verklaart de
competitieleider de partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de
wedstrijd heeft deelgenomen.
B. Plaats en dag der wedstrijden
Artikel 15
De competitieleider stelt het rooster der te spelen wedstrijden vast. Hij zorgt voor een
zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, waarbij ook met de door
de teams af te leggen afstanden rekening wordt gehouden.
Artikel 16
16.1. Het bestuur van de KNSB kan voor 1 of meer klassen geheel of gedeeltelijk een
gezamenlijke laatste ronde organiseren.
16.2. De betrokken teams zijn in zo'n geval verplicht op de door het bestuur aan te
wijzen plaats te spelen.
16.3. Lid 2 geldt niet indien minimaal zes teams in een klassegroep, anders dan de
Meesterklasse, voorafgaand aan de competitie te kennen hebben gegeven tegen
een gezamenlijke laatste ronde te zijn. Dan wordt de laatste ronde niet
gezamenlijk gespeeld.
Artikel 17
17.1. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere, zeer dringende redenen,
uitsluitend ter beoordeling van de competitieleider, op een andere dan de
volgens een der artikelen 4 of 16 vastgestelde datum worden gespeeld.
17.2. Een verzoek tot datumwijziging moet, indien zich naar de mening van de
verzoekende vereniging een reden, als bedoeld in lid 1, voordoet, terstond, doch
niet later dan 3 weken voor de vastgestelde wedstrijddatum, schriftelijk bij de
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competitieleider worden ingediend, onder mededeling van het resultaat van het
overleg met de tegenpartij.
17.3. In geval van force majeure ter beoordeling van de competitieleider ten gevolge
waarvan aan het bepaalde van lid 2 niet kan worden voldaan, is de verzoekende
vereniging verplicht terstond telefonisch contact op te nemen met de leider van
het team waartegen moet worden gespeeld en met de competitieleider.
17.4. Indien de competitieleider met het verzoek akkoord gaat, bepaalt hij zo spoedig
mogelijk, na raadpleging van beide partijen, een nieuwe datum en plaats voor
de wedstrijd.
17.5. De wedstrijd volgens lid 4 wordt door de competitieleider, zo mogelijk,
vastgesteld op een der voorafgaande zaterdagen. In uitzonderlijke gevallen,
uitsluitend ter beoordeling van de competitie leider, wordt de wedstrijd
vastgesteld op een latere zaterdag. Slechts indien beide bij een wedstrijd
betrokken verenigingen hiermede akkoord gaan, kan de competitieleider de
wedstrijd op een andere dag dan de zaterdag vaststellen.
Artikel 18
18.1. De plaats waar een wedstrijd wordt gespeeld, is de speelzaal van de vereniging
waarvan het team in de paring in het speelschema als eerste wordt vermeld.
18.2. In onderling overleg kunnen de bij een wedstrijd betrokken verenigingen een
tussen gelegen plaats kiezen.
18.3. In bijzondere omstandigheden, uitsluitend ter beoordeling van de
competitieleider, kan deze voor het spelen van een wedstrijd een andere plaats
aanwijzen dan die waar de thuisclub is gevestigd.
18.4. De kosten van zaalhuur en (eventueel) transport van materiaal komen voor
rekening van de thuisclub.
18.5. De teamleider van de thuisspelende vereniging neemt minstens 1 week voordat
een competitiewedstrijd wordt gespeeld contact op met de teamleider van de
bezoekende vereniging en de aangewezen wedstrijdleider.
18.6 De speelzaal dient voor alle spelers toegankelijk te zijn. Is dit niet het geval dan
dient tijdig in onderling overleg een passende oplossing gevonden te worden.
Artikel 19
19.1. Alle partijen moeten gelijktijdig worden gespeeld.
19.2. Lid 1 geldt niet voor partijen waaromtrent in onderling overleg tot vooruitspelen
wordt besloten, mits vooraf toestemming door de competitieleider is verleend.
19.3. Lid 1 geldt niet voor partijen, waarbij spelers zijn betrokken die door de KNSB
afgevaardigd zijn naar onder auspiciën van de FIDE georganiseerde wedstrijden,
samenvallende met competitiewedstrijden.
19.4. Lid 1 geldt niet voor partijen, waarbij spelers zijn betrokken die deelnemen aan
of betrokken zijn bij de organisatie van door of vanwege de KNSB te houden
persoonlijke kampioenschappen, samenvallende met competitiewedstrijden.
19.5. Voor wedstrijden ingevolge de leden 3 en 4 stelt het bestuur van de KNSB bij
aanvang van het seizoen een vooruitspeeldatum vast. In het geval dat een
wedstrijd ingevolge de leden 3 en 4 verplaatst wordt, dan stelt het bestuur
zonodig een vervangende vooruitspeeldatum vast.
19.6. Indien een speler ook als invaller ingevolge het bepaalde in lid 3 of 4 niet op de
vastgestelde wedstrijddatum kan spelen, dient zijn vereniging hiervan ten
minste 2 weken voor de vooruitspeeldatum genoemd in lid 5, aan de
competitieleider en de tegenpartij kennis te geven. De partij wordt op de
vooruitspeeldatum gespeeld, tenzij in onderling overleg een andere datum
wordt overeengekomen.
19.7. De volgens de leden 2, 3 en 4 afzonderlijk te spelen partijen moeten worden
gespeeld op een aan de oorspronkelijke wedstrijddatum voorafgaande datum.
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19.8. Het aantal vooruit te spelen partijen mag nimmer groter zijn dan vier bij een
tiental en drie bij een achttal.
19.9. Het aantal volgens de leden 3 en 4 verplicht vooruit te spelen partijen mag niet
hoger zijn dan twee. Indien een team van een vereniging, bij het samenvallen
van een competitiewedstrijd met de Olympiade, het EK-Landenteams of het WKLandenteams, meer dan 2 spelers moet afstaan aan het nationale team, dan
verkrijgt deze vereniging het recht om de wedstrijd in overleg met de
tegenpartij en de competitieleider op een andere datum te spelen.
19.10.Indien aan een vereniging gevraagd wordt een partij conform lid 2, 3, of 4
afzonderlijk te spelen kan zij eisen dat deze partij in haar plaats van vestiging
gespeeld wordt.
C. De wedstrijd
Artikel 20
20.1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de
officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor
zover in dit reglement niet anders is bepaald.
20.2. Elke vereniging is verplicht ervoor te zorgen, dat een exemplaar van het
competitiereglement, alsmede van de spelregels voornoemd, in het speellokaal
aanwezig zijn.
20.3. Als een speler of een teamleider de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE)
of het KNSB-competitiereglement heeft overtreden, is de competitieleider
bevoegd deze persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van
betrokkenheid als speler en/of teamleider bij KNSB-competitiewedstrijden. Deze
periode kan niet langer zijn dan tot het einde van het lopende seizoen
vermeerderd met drie seizoenen. Als een speler of teamleider van een dergelijke
beslissing van de competitieleider in beroep gaat bij de Commissie van Beroep,
is de tenuitvoerlegging van deze sanctie geschorst vanaf het moment van
instellen van beroep tot de uitspraak van de Commissie van Beroep.
20.4. Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal niet worden gerookt. Buiten de
speelzone moet een vanuit de speelzaal gemakkelijk toegankelijke ruimte zijn,
waar roken is toegestaan, en als door of namens de eigenaar van het gebouw
waarin de speelzaal zich bevindt, een totaal rookverbod is afgekondigd, dient er
voor de spelers een gemakkelijke toegang tussen de speelzaal en buiten te zijn.
20.5 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of
andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt
dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste zet doen.
Artikel 21
21.1. De leiding van de wedstrijd berust bij een door de competitieleider aan te wijzen
wedstrijdleider.
21.2. Voor zover de competitieleider geen onafhankelijke wedstrijdleider aanwijst,
zorgt de thuisspelende vereniging voor de aanwijzing van een wedstrijdleider.
Indien de wedstrijdleider tegelijkertijd aan een wedstrijd deelneemt, dan
prevaleren zijn plichten als wedstrijdleider boven die als speler.
21.3. Indien een teamleider het met de beslissing van de leider van de wedstrijd niet
eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider, mits dit
bezwaar uit het uitslagformulier blijkt en mits het bezwaar binnen drie
werkdagen na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail wordt toegelicht bij de
competitieleider. De betreffende wedstrijdleider dient binnen een week over de
genomen beslissing schriftelijk of per e-mail te rapporteren aan de
-8-

KNSB-Competitiereglement

competitieleider. Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij ook binnen
een week na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail zijn visie op de
gebeurtenissen geven.
21.4. Indien een wedstrijdleider ondanks het bepaalde in lid 2 toch blijkt te hebben
deelgenomen, dan wordt dit bestraft met verlies van de partij. Indien de
thuisspelende vereniging geen wedstrijdleider heeft aangewezen,
overeenkomstig lid 2, dan wordt aangenomen dat een van de meespelende
leden van de thuisspelende vereniging als wedstrijdleider is opgetreden, en wel
een lid dat zijn of haar partij heeft gewonnen, resp., bij gebreke van een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, een lid dat remise heeft behaald, zodat het
desbetreffende hele of halve punt voor die vereniging verloren gaat.
Artikel 22
22.1. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de
opstelling van de teams aan de wedstrijdleider in de volgorde, waarin de spelers
aan de borden zullen plaatsnemen.
22.2. De kleurverdeling wordt als volgt vastgesteld: het in de paring in het
speelschema als eerst vermelde team heeft wit aan de even genummerde
borden, het in de paring in het speelschema als laatst genoemde team heeft wit
aan de oneven genummerde borden.
22.3. Bij het afzonderlijk vooruitspelen van partijen wordt vooraf bepaald aan welk(e)
bord(en) vooruit wordt gespeeld.
22.4. Indien een der opgegeven spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een
vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan 1 speler per team.
22.5. Indien het geval van het vorige lid zich voordoet geldt het volgende: De
aanwezig zijnde speler kan, indien hij wit heeft, zijn zet onder couvert afgeven
alvorens de klok van zijn tegenstander in beweging te brengen. Indien zijn
tegenstander later iemand anders blijkt te zijn dan het wedstrijdformulier
aangeeft, dan heeft hij het recht zijn zet terug te nemen en te vervangen door
een andere. Nadat de zwartspeler aan het bord is verschenen, wordt de klok
van wit in beweging gebracht zonder dat zwart een zet heeft uitgevoerd. Nadat
de wit speler meegedeeld heeft of de zet gehandhaafd blijft, of dat hij voor een
nieuwe zet kiest en deze zet is uitgevoerd, wordt de partij voortgezet. Er vindt
geen vergoeding van de reeds verstreken tijd plaats.
Artikel 23
23.1. De speeltijd bedraagt voor elk der spelers 40 zetten in 90 minuten en daarna 30
minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30
seconden extra bedenktijd.
23.2. Op het in onderling overleg vastgestelde aanvangstijdstip (bij voorkeur 13.00
uur), welk tijdstip niet later dan 14.00 uur mag zijn, moeten de klokken aan alle
borden op gang worden gebracht. Indien de klokken op het aanvangstijdstip
niet beschikbaar zijn, wordt hierdoor verloren gaande tijd bij het feitelijk begin
in mindering gebracht van de speel tijd van de spelers der thuisclub.
23.3. De vaststelling van het aanvangstijdstip dient zodanig te geschieden, dat de
bezoekende vereniging, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel zowel
voor de heen als de terugreis gebruik kan maken van de openbare
vervoermiddelen.
Artikel 24
Aan het team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden 2
matchpunten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan wordt aan
elk 1 matchpunt toegekend.
Artikel 25
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25.1. De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat voor
12.00 uur van de eerste werkdag die volgt op de speeldag, de gedetailleerde
uitslag van de wedstrijd via de website van de KNSB of per e-mail wordt
doorgegeven. De teamleider van het thuisspelende Meesterklasse team is
verplicht ervoor zorg te dragen dat voor 12.00 uur van de eerste dag die volgt
op de speeldag, de gedetailleerde uitslag van de wedstrijd via de website van de
KNSB of per e-mail wordt doorgegeven.
25.1. De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat voor
22.00 uur van de speeldag, de gedetailleerde uitslag van de wedstrijd via de
website van de KNSB of per e-mail wordt doorgegeven.
25.2. In geval van een protest is de wedstrijdleider verplicht ervoor te zorgen dat
uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd een door beide teamleiders en de
wedstrijdleider ondertekend, bij de KNSB verkrijgbaar, uitslagformulier met de
gedetailleerde uitslag door de competitieleider of een door hem aan te wijzen
persoon/instantie is ontvangen, ook al zijn niet alle partijen uitgespeeld.
25.3. Het is niet toegestaan op het uitslagformulier een pseudoniem te bezigen.
Artikel 26
De leider van het thuisspelende team is verplicht voor 20.30 uur van de speeldag van
een wedstrijd de (eventueel voorlopige) eindstand per SMS aan een door de
competitieleider aan te wijzen persoon/instantie door te geven.
Artikel 26
Het niet-nakomen van de verplichtingen, genoemd in de artikelen 25 en 26 wordt
gestraft met een boete waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting(en).
Artikel 27
27.1. De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren)
vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a. van de FIDE-Regels voor
het Schaakspel.
27.2. Indien een tiental niet met tenminste 6 spelers en een achttal niet met
tenminste 5 spelers 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip in het
speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de
competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
27.3. Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met
tenminste 6 respectievelijk 5 spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider
de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2
matchpunten, dan wel een boete, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld, dan wel een combinatie hiervan.
Tevens kan de competitieleider bepalen dat de vereniging waarvan het team
niet is verschenen, de kosten van de zaalhuur en arbiter van de nader
vastgestelde wedstrijd of een deel daarvan betaalt en/of eventuele reiskosten
van het wel verschenen team, berekend overeenkomstig artikel 33.
27.4. Indien een tiental ook op de nieuwe wedstrijddag niet met ten minste 6 spelers
opkomt en een achttal niet met ten minste 5 spelers, wordt het voor de duur
van de lopende en de volgende competitie van wedstrijden uitgesloten, tenzij
het overmacht kan aantonen, zulks ter beoordeling van de competitieleider.
27.5. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds
door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd. In de volgende KNSBcompetitie kan dit team niet uitkomen en daarna kan het slechts d.m.v.
promotie uit de regionale bond uitkomen in de 3e klasse. inschrijven inschrijven
voor de laagste klasse.
D. Het gedrag van wedstrijdleider, teamleider en spelers
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Artikel 28
De taak van de wedstrijdleider is omschreven in de "Regels voor het Schaakspel".
Gedurende de wedstrijd is hij verplicht de werking van de schaakklokken te
controleren, toe te zien op het juiste verloop van de wedstrijd, orde in de speelzaal en
het welzijn van de spelers gedurende het spel te bewaken. Voor aanvang van de
wedstrijd moet de wedstrijdleider de speelzaal, de verlichting, de verwarming, de
ventilatie en andere omstandigheden controleren. De wedstrijdleider beslist of de
speelomstandigheden voldoende zijn. De wedstrijdleider moet ook nagaan of het
noodzakelijke schaakmateriaal aan voorgeschreven of gebruikelijke normen voldoet.
Artikel 29
De wedstrijdleider stelt aan het begin van de wedstrijd vast waar de klokken
geplaatst moeten worden. Hoewel de klok in principe aan de rechterzijde van de
zwartspeler zou moeten staan, moet hij zo worden geplaatst dat hij steeds
gemakkelijk zichtbaar is voor de wedstrijdleider.
Indien gespeeld wordt met een digitale klok dient deze goedgekeurd te zijn door de
wereldschaakbond FIDE. Voor de vierde klasse en lager geldt deze beperking niet.
De wedstrijdleider kondigt het tijdstip aan waarop de wedstrijd begint en noteert dit.
Artikel 30
Bij verschil van mening moet de wedstrijdleider zich elke inspanning getroosten om
de zaak in der minne te schikken. Als dit niet lukt en er geen speciale straffen door de
spelregels of reglementen zijn voorgeschreven heeft de wedstrijdleider de
bevoegdheid straffen op te leggen wegens inbreuk op de regels.
Artikel 31
Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een
remiseaanbod te doen of aan te nemen en ook een partij op te geven. Hij dient zich
tot uitsluitend korte informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die
betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren "bied remise aan",
"neem remise aan", of "geef de partij op". Als hem bijv. door een speler wordt
gevraagd of hij remise zal aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja",
"neen" of de beslissing aan de speler zelf overlaten.
De teamleider dient zich echter te onthouden van elke bemoeie nis gedurende het
spel. Hij mag geen speler inlichtingen over de positie op het schaakbord geven.
Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyali teit t.o.v. het team is,
die uitgaat boven de eigen partij, is een schaakpar tij in principe een wedstrijd tussen
twee spelers. Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben
over het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de
speler zwaar dient te wegen is de speler absoluut niet verplicht de raad aan te
nemen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler handelen over de partij
zonder voorkennis en toestemming van deze speler.
Artikel 32
Fotograferen in de speelzaal is toegestaan. De toestemming om dat te doen is
beperkt tot de eerste 10 minuten na het begin van de partijen.
Indien een fotocamera compleet geluidloos is en zonder flits werkt, mag een arbiter
toestemming verlenen dat buiten de eerste 10 minuten gefotografeerd wordt.
Televisiecamera's worden alleen in de speelzaal toegelaten als deze geluidloos werken
en als deze zo onopvallend mogelijk zijn opgesteld.
E. Reiskosten
Artikel 33
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33.a De reiskosten voor de derde klasse en hoger van de in dit reglement geregelde
wedstrijden worden door de KNSB vergoed op basis van een vast bedrag per
kilometer afstand tussen de plaats van de thuisvereniging en de plaats van de
uitvereniging (enkele reis). Dit bedrag is voor het seizoen 2003-2004 € 0,13 per
persoon per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks vermeerderd met het
percentage van de gemiddelde prijsverhoging van de tarieven van de
Nederlandse Spoorwegen tussen 1 september van het jaar waarin de competitie
aanvangt, en 1 september een jaar eerder. Bij de bepaling van de vergoeding
van de reiskosten wordt er rekening mee gehouden dat:
a. geen vergoeding wordt gegeven voor meer dan 10 personen per tiental of 8
personen per achttal en per wedstrijd;
b. geen hogere reiskosten worden vergoed dan die drukkende op het kortste
traject tussen de plaats, waar de vereniging is gevestigd en die, waar de
wedstrijd wordt gespeeld;
c. lokaal vervoer van een vereniging in de plaats van vestiging niet voor
vergoeding in aanmerking komt.
d. het kilometerbedrag wordt nooit hoger dan het fiscaal onbelaste maximum.
33.b De vierde klasse en lager hebben geen reiskostenregeling.
Artikel 34
De te vergoeden reiskosten worden per klasse omgeslagen over de teams die in de
betreffende klasse spelen. Ook de kosten van de door de KNSB aangewezen neutrale
wedstrijdleiding worden per klasse omgeslagen over de teams die in de betreffende
klasse spelen.
Artikel 35
De verenigingen zijn per team een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte voor
de aanvang van de competitie wordt vastgesteld en die bestaat in de omslag van de
reiskosten, in 50% van de kosten van de door de KNSB aangewezen neutrale
wedstrijdleiding en in de kosten van het Bondsbureau die verband houden met de
competitie. Indien in de Meesterklasse een gezamenlijke ronde plaats vindt en aan
deze gezamenlijke ronde voor de KNSB kosten zijn verbonden, worden die
omgeslagen over de teams in de Meesterklasse. Het inschrijfgeld wordt door de KNSB
verrekend met de ingevolge artikel 34 te vergoeden reiskosten. Daarbij gelden de
volgende regels:
1.
Indien voor een team de totale reiskosten hoger zijn dan het inschrijfgeld, dan
worden de reiskosten met verrekening van het inschrijfgeld vergoed in de
maand november van het jaar waarin de competitie begint.
2.
Indien de reiskosten lager zijn dan het inschrijfgeld, dan dient het verschil aan
de KNSB te worden betaald voor 1 oktober van het jaar waarin de competitie
begint. Blijft een vereniging daarbij in gebreke, dan volgt er een aanmaning.
Indien binnen een maand na dagtekening van de aanmaning het inschrijfgeld
niet is betaald, dan worden alle teams van de betrokken vereniging, spelend in
de KNSB-competitie voor de duur van de lopende en de volgende competitie van
de wedstrijden uitgesloten.
3.
Indien een gezamenlijke ronde in een klassegroep wordt gehouden, vindt er een
nadere verrekening van de reiskosten van deze gezamenlijke ronde en
eventuele aan deze gezamenlijke ronde verbonden voor rekening van de KNSB
komende kosten plaats onder de teams in de betreffende klassegroep, zodra
bekend is waar deze gezamenlijke ronde plaats vindt.”
F. Boetes
Artikel 36
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De boetes die in het kader van dit reglement zijn opgelegd, dienen binnen een maand
betaald te worden. Indien de boete niet op tijd is betaald, dan volgt er een
aanmaning onder gelijktijdige verhoging van de boete met 10 %. Indien binnen een
maand na dagtekening van de aanmaning de boete niet is betaald, dan worden alle
teams van de betrokken vereniging, spelend in de KNSB competitie, voor de duur van
de lopende en de volgende competitie van de wedstrijden uitgesloten.
Hoofdstuk IV Slotbepaling
Artikel 37
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2018-2019 van toepassing.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 13 juni 2017.
Dit competitiereglement kan alleen gewijzigd worden door de Bondsraad op voorstel van het bestuur of de
Bondsraad zelf
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Bijlage
Artikel 3, lid 2

Artikel 11, lid 3
Artikel 11, lid 3
Artikel 27
Artikel 25, lid 1

Artikel 27, lid 3
Artikel 29

Artikel 33

Het bedrag is vastgesteld op € 100,-. Cauties dient men te storten
op ABN-AMRO rekening NL67ABNA0891743537 t.n.v. KNSB,
Haarlem, o.v.v. ‘cautie’.
De boete is vastgesteld op € 15,- per werkdag (voorzover deze
betrekking heeft op lid 2a).
De boete is vastgesteld op € 50,- per ronde (voorzover deze
betrekking heeft op lid 2b) en lid 2c).
De boete is vastgesteld op € 15,- (voorzover deze betrekking
heeft op artikel 25).
Het maximum van de boete is vastgesteld op € 50,-. Bij een
eerste overtreding in een seizoen zal als boete een waarschuwing
gegeven worden.
Het maximum van de boete is vastgesteld op € 250,-.
Goedgekeurde digitale klokken: DGT 3000, DGT XL, Silver, DGT
2010 en Sistemco. In de vierde klasse en lager is de DGT 2000
ook toegestaan.
het bedrag blijft € 0,181.

Bijlage Competitiereglement vooruitspelen – KNSB uitzendingen
Artikel 1
Deze bijlage is opgesteld ter verduidelijking van artikel 19 van het
Competitiereglement. Specifiek wordt het recht op vooruitspelen benoemd met
betrekking tot artikel 19.3 (spelers die door de KNSB worden afgevaardigd naar onder
auspiciën van de FIDE georganiseerde wedstrijden).
Artikel 2
Jaarlijks worden diverse spelers en begeleiders uitgezonden door de KNSB naar
internationale kampioenschappen. Het recht op vooruitspelen van partijen in de
competitiewedstrijden wordt verleend aan een beperkte groep spelers en begeleiders.
Richtlijnen zijn daarbij dat het gaat om internationale kampioenschappen voor
nationale teams, topschakers of toptalenten waarbij de KNSB (deels) organisatorisch
of financieel is betrokken.
Het gaat daarbij om de volgende uitzendingen:
Evenement
Recht op vooruitspelen
Olympiade
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
WK Landenteams
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
EK Landenteams
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
European Club Cup
spelers van deelnemende Ned. Verenigingen
WK/World Cup
Nederlandse deelnemers
WK Vrouwen/World Cup
Nederlandse deelnemers
WK U20
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
WK U10-U18
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
EK Individueel
Nederlandse spelers met rating van minimaal 2500
EK Individueel Vrouwen
Nederlandse spelers met rating van minimaal 2100
EK U8-U18
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
Artikel 3
Voor incidentele uitzendingen die niet genoemd worden in de lijst in artikel 2 kan het
recht op vooruitspelen aan spelers of begeleiders toch verleend worden door het
KNSB bestuur. Een dergelijk besluit wordt genomen wanneer er met de uitzending
een duidelijk Nederlands belang is gediend in de geest van artikel 2.
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Richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal:
•
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of
tas die wordt meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij
bezoek aan het toilet. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met het
verlies van de partij.
•
Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits
deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:
in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een
stoel.
afgegeven worden aan een niet-spelende teamleider
afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele
telefoons
op de speeltafel liggen
Richtlijn overmacht
•
Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden
worden gehonoreerd. De bewijslast van de aanwezigheid van de zeer
uitzonderlijke omstandigheden rust op de speler. De speler dient bij een
probleemloze reis 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wie te laat
vertrokken is, kan nooit een beroep op overmacht doen, ongeacht wat voor
tegenslag hij onderweg ondervindt. Van een speler wordt verwacht dat hij
anticipeert op mogelijke problemen. Dit betekent dat de speler tijdig informeert
naar de weersvoorspellingen en naar de meldingen op internet van files en
vertragingen bij het openbaar vervoer. Overmacht is alleen mogelijk indien het
oponthoud binnen de Nederlandse grenzen is opgetreden.
•
Indien een speler tijdens zijn reis buiten zijn schuld wordt opgehouden dan kan
een beroep op overmacht alleen gehonoreerd worden indien de speler minstens
30 minuten voor het geplande aanvangstijdstip, al dan niet via de teamleider of
een ander persoon, de wedstrijdleider verwittigt.
•
Indien de wedstrijdleider van mening is dat overmacht is aangetoond kan de
wedstrijdleider, afhankelijk van de duur van het verzuim en beschikbaarheid van
de locatie, tijdscompensatie toepassen.
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18/20409

KNSB-Bekerreglement
Artikel 1
De KNSB organiseert jaarlijks wedstrijden om de KNSB beker voor verenigingsteams;
de leiding van deze wedstrijden berust bij de competitieleider van de KNSB.
Artikel 2
Tot deelname is gerechtigd een team van elke vereniging, waarvan een of meer
teams uitkomen in de KNSB competitie. De regionale bekerkampioenen mogen een
team inschrijven indien geen enkel team van die vereniging deelneemt aan de KNSB
competitie.
Artikel 3
De teams bestaan uit vier spelers en een teamleider. Het is ook toegestaan dat een
van de spelers als teamleider optreedt. De teams dienen door de verenigingen bij het
bondsbureau te worden aangemeld voor 10 september voorafgaand aan het jaar
waarop de bekercompetitie wordt gespeeld.
De spelers van een vereniging, waarvan een of meer teams uitkomen in de KNSB
competitie, moeten op 1 oktober van het jaar waarin de bekercompetitie een aanvang
neemt, voor die vereniging speelgerechtigd zijn in de KNSB competitie.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld in de periode oktober t/m mei volgens afvalsysteem
(het winnende team gaat over naar de volgende ronde, het verliezende team valt af).
De teamleiders dienen onderling een speeldatum overeen te komen, gelegen voor de
laatste dag van het door de competitieleider vooraf vastgestelde schema. Is dit niet
mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste clubavond/middag van het thuisspelende
team in de vooraf door de competitieleider vastgestelde periode. Is ook dit wegens de
afstand niet mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste zaterdag van de vooraf
vastgestelde periode; is dit de zaterdag voor een nationaal erkende feestdag, dan
wordt gespeeld op de voorlaatste zaterdag van de vooraf vastgestelde periode.
Artikel 5
De teams worden door de competitieleider zoveel mogelijk regionaal ingedeeld in vier
poules van een gelijk aantal teams. Indien het aantal deelnemende teams niet een
macht van 2 wordt, worden zoveel voorwedstrijden vastgesteld als nodig is om het
aantal teams terug te brengen tot een macht van 2. Welke teams voorwedstrijden
spelen, wordt bepaald door loting uit de teams van verenigingen die in de KNSBcompetitie alleen in de derde klasse en lager uitkomen. Zonodig dienen teams van
verenigingen waarvan het eerste team in de tweede klasse van de KNSB-competitie
uitkomt, voorwedstrijden te spelen, eventueel zelfs teams van verenigingen waarvan
het eerste team in de eerste klasse of de meesterklasse van de KNSB-competitie
uitkomt.
Artikel 6
De eindronden tussen de vier poule winnaars worden op een door de competitieleider
te bepalen plaats en datum gespeeld en omvatten:
a.
de door loting vastgestelde halve finales
b.
de finale wedstrijden en de verliezers wedstrijden.
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Artikel 7
De winnaar van de finalewedstrijd krijgt de titel Bekerkampioen van Nederland ....'
(onder toevoeging van het betrokken competitieseizoen).
Artikel 8
Het speeltempo is 100 minuten voor de hele partij en voor elke zet 10 seconden extra
tijd vanaf de start.
Artikel 9
9.1 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de leiders van de viertallen
gelijktijdig de opstelling van de viertallen aan de wedstrijdleider in de volgorde
waarin de spelers aan de borden zullen plaatsnemen. Eerst daarna geschiedt de
loting voor de kleurverdeling en wel voor de beide oneven genummerde borden
gezamenlijk. De even genummerde borden krijgen vervolgens de tegengestelde
kleurverdeling.
9.2 De wedstrijdleider neemt niet aan de wedstrijd deel. Indien de wedstrijdleider
toch blijkt te hebben deelgenomen, dan wordt dit bestraft met verlies van de
partij. Indien de thuisspelende vereniging geen wedstrijdleider heeft
aangewezen, dan wordt aangenomen dat een van de meespelende leden van de
thuisspelende vereniging als wedstrijdleider heeft opgetreden en wel een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, respectievelijk bij gebreke van een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, een lid dat remise heeft behaald, zodat het
desbetreffende hele of halve punt voor die vereniging verloren gaat.
Artikel 10
10.1 De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat
binnen drie werkdagen van de dag die volgt op de speeldag, de gedetailleerde
uitslag van de wedstrijd via de website van de KNSB of per e-mail wordt
doorgegeven.
10.2 In geval van een protest is de leider van het thuisspelende team verplicht
ervoor te zorgen dat uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd een door beide
teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend, door de KNSB verkrijgbaar
gesteld, uitslagformulier met de gedetailleerde uitslag door de competitieleider
of een door hem aan te wijzen persoon/instantie is ontvangen, ook al zijn niet
alle partijen uitgespeeld.
Artikel 11
De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren) vastgestelde
aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7.1 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
Artikel 12
Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere
elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler
zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen
voordat zij de eerste zet doen.
Artikel 13
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt.
Indien beide teams evenveel bordpunten hebben behaald, spelen dezelfde spelers
tegen elkaar met verwisselde kleuren een partij snelschaak, waarbij elke speler 3
minuten bedenktijd heeft voor de hele partij en voor elke zet krijgt de speler 2
seconden extra tijd. Is na het snelschaak de stand weer gelijk, dan wordt de uitslag
bepaald aan de eerste drie borden van de gewone partijen; is de stand ook dan gelijk,
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dan is de uitslag aan de eerste twee borden van de gewone partijen bepalend; is de
stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord van de gewone
partijen doorslaggevend. Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist
het resultaat van de eerste drie borden in het snelschaak; is ook dan de stand gelijk,
dan beslist de uitslag van de eerste twee borden in het snelschaak. Is ook dit gelijk,
dan beslist het resultaat aan het eerste bord in het snelschaak. Zijn zowel alle
gewone partijen als alle snelschaakpartijen in remise geëindigd, dan wordt geloot. Het
resultaat dient op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
Artikel 14
Kosten van reizen en zaalhuur in de voorronde en in de regionale poules zijn voor
rekening van de teams; de kosten voor zaalhuur in de eindronde komen, als geen
organisator gevonden wordt die die kosten op zich neemt, voor rekening van de
KNSB.
Artikel 15
In onvoorziene gevallen geldt zo mogelijk het KNSB-competitiereglement, in alle
overige gevallen beslist de competitieleider, tegen wiens beslissingen beroep
openstaat conform het bepaalde in art. 3 van het KNSB-competitiereglement.
Artikel 16
Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een
door het bestuur van de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 2 juni 2018.
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18/20409

KNSB-Bekerreglement
Artikel 1
De KNSB organiseert jaarlijks wedstrijden om de KNSB beker voor verenigingsteams
en teams van regionale bonden; de leiding van deze wedstrijden berust bij de
competitieleider van de KNSB.
Artikel 2
Tot deelname is gerechtigd een team van elke vereniging, waarvan een of meer
teams uitkomen in de KNSB competitie. De regionale bekerkampioenen mogen een
team inschrijven indien geen enkel team van die vereniging deelneemt aan de KNSB
competitie., alsmede per regionale bond een team, samengesteld uit spelers die niet
deelnemen aan de KNSB competitie.
Artikel 3
De teams bestaan uit vier spelers en een teamleider. Het is ook toegestaan dat een
van de spelers als teamleider optreedt. De teams dienen door de verenigingen
respectievelijk regionale bonden bij het bondsbureau te worden aangemeld voor 10
september voorafgaand aan het jaar waarop de bekercompetitie wordt gespeeld.
De spelers van een vereniging, waarvan een of meer teams uitkomen in de KNSB
competitie, moeten op 1 oktober van het jaar waarin de bekercompetitie een aanvang
neemt, voor die vereniging speelgerechtigd zijn in de KNSB competitie.
De spelers van een team van een regionale bond moeten op 1 oktober van het jaar
waarin de bekercompetitie een aanvang neemt, speelgerechtigd zijn voor een in de
competitie van die regionale bond uitkomende vereniging.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld in de periode oktober t/m mei volgens afvalsysteem
(het winnende team gaat over naar de volgende ronde, het verliezende team valt af).
De teamleiders dienen onderling een speeldatum overeen te komen, gelegen voor de
laatste dag van het door de competitieleider vooraf vastgestelde schema. Is dit niet
mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste clubavond/middag van het thuisspelende
team in de vooraf door de competitieleider vastgestelde periode. Is ook dit wegens de
afstand niet mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste zaterdag van de vooraf
vastgestelde periode; is dit de zaterdag voor een nationaal erkende feestdag, dan
wordt gespeeld op de voorlaatste zaterdag van de vooraf vastgestelde periode.
Artikel 5
De teams worden door de competitieleider zoveel mogelijk regionaal ingedeeld in vier
poules van een gelijk aantal teams. Indien het aantal deelnemende teams niet een
macht van 2 wordt, worden zoveel voorwedstrijden vastgesteld als nodig is om het
aantal teams terug te brengen tot een macht van 2. Welke teams voorwedstrijden
spelen, wordt bepaald door loting uit de teams van regionale bonden en uit de teams
van verenigingen die in de KNSB-competitie alleen in de derde klasse en lager
uitkomen. Zonodig dienen teams van verenigingen waarvan het eerste team in de
tweede klasse van de KNSB-competitie uitkomt, voorwedstrijden te spelen, eventueel
zelfs teams van verenigingen waarvan het eerste team in de eerste klasse of de
meesterklasse van de KNSB-competitie uitkomt.
Artikel 6
De eindronden tussen de vier poule winnaars worden op een door de competitieleider
te bepalen plaats en datum gespeeld en omvatten:
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a.
b.

de door loting vastgestelde halve finales
de finale wedstrijden en de verliezers wedstrijden.
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Artikel 7
De winnaar van de finalewedstrijd krijgt de titel Bekerkampioen van Nederland ....'
(onder toevoeging van het betrokken competitieseizoen).
Artikel 8
Het speeltempo is 100 minuten voor de hele partij en voor elke zet 10 seconden extra
tijd vanaf de start.
Artikel 9
9.1 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de leiders van de viertallen
gelijktijdig de opstelling van de viertallen aan de wedstrijdleider in de volgorde
waarin de spelers aan de borden zullen plaatsnemen. Eerst daarna geschiedt de
loting voor de kleurverdeling en wel voor de beide oneven genummerde borden
gezamenlijk. De even genummerde borden krijgen vervolgens de tegengestelde
kleurverdeling.
9.2 De wedstrijdleider neemt niet aan de wedstrijd deel. Indien de wedstrijdleider
toch blijkt te hebben deelgenomen, dan wordt dit bestraft met verlies van de
partij. Indien de thuisspelende vereniging geen wedstrijdleider heeft
aangewezen, dan wordt aangenomen dat een van de meespelende leden van de
thuisspelende vereniging als wedstrijdleider heeft opgetreden en wel een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, respectievelijk bij gebreke van een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, een lid dat remise heeft behaald, zodat het
desbetreffende hele of halve punt voor die vereniging verloren gaat.
Artikel 10
10.1 De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat
binnen drie werkdagen van de dag die volgt op de speeldag, de gedetailleerde
uitslag van de wedstrijd via de website van de KNSB of per e-mail wordt
doorgegeven.
10.2 In geval van een protest is de leider van het thuisspelende team verplicht
ervoor te zorgen dat uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd een door beide
teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend, door de KNSB verkrijgbaar
gesteld, uitslagformulier met de gedetailleerde uitslag door de competitieleider
of een door hem aan te wijzen persoon/instantie is ontvangen, ook al zijn niet
alle partijen uitgespeeld.
Artikel 11
De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren) vastgestelde
aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7.1 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
Artikel 12
Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere
elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler
zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen
voordat zij de eerste zet doen.
Artikel 13
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt.
Indien beide teams evenveel bordpunten hebben behaald, spelen dezelfde spelers
tegen elkaar met verwisselde kleuren een partij snelschaak, waarbij elke speler 3
minuten bedenktijd heeft voor de hele partij en voor elke zet krijgt de speler 2
seconden extra tijd. Is na het snelschaak de stand weer gelijk, dan wordt de uitslag
bepaald aan de eerste drie borden van de gewone partijen; is de stand ook dan gelijk,
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dan is de uitslag aan de eerste twee borden van de gewone partijen bepalend; is de
stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord van de gewone
partijen doorslaggevend. Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist
het resultaat van de eerste drie borden in het snelschaak; is ook dan de stand gelijk,
dan beslist de uitslag van de eerste twee borden in het snelschaak. Is ook dit gelijk,
dan beslist het resultaat aan het eerste bord in het snelschaak. Zijn zowel alle
gewone partijen als alle snelschaakpartijen in remise geëindigd, dan wordt geloot. Het
resultaat dient op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
Artikel 14
Kosten van reizen en zaalhuur in de voorronde en in de regionale poules zijn voor
rekening van de teams; de kosten voor zaalhuur in de eindronde komen, als geen
organisator gevonden wordt die die kosten op zich neemt, voor rekening van de
KNSB.
Artikel 15
In onvoorziene gevallen geldt zo mogelijk het KNSB-competitiereglement, in alle
overige gevallen beslist de competitieleider, tegen wiens beslissingen beroep
openstaat conform het bepaalde in art. 3 van het KNSB-competitiereglement.
Artikel 16
Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een
door het bestuur van de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 2 juni 2018.
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(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Reiskostenregeling KNSB-competitie
Ter besluitvorming
22 mei 2018
18/20541

Gevraagd besluit
1. Met ingang van het seizoen 2021-2022 afschaffen van de reiskostenregeling in de KNSBcompetitie. In casu komt dat neer op het schrappen van artikel 33 en 34 van het
competitiereglement (vanaf het seizoen 2021-2022 dus).
2. Voor de seizoenen 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 een overgangsregeling te hanteren.
e
Daarbij worden de reiskosten voor de 3 klasse en hoger vergoed op basis van € 0,10 per persoon
per kilometer (enkele afstand).

Dat betekent de volgende herformulering van artikel 33 van het KNSB-competitiereglement:
Artikel 33
33.a De reiskosten voor de derde klasse en hoger van de in dit reglement geregelde wedstrijden
worden door de KNSB vergoed op basis van € 0,10 per persoon per kilometer afstand tussen
de plaats van de thuisvereniging en de plaats van de uitvereniging (enkele reis). Bij de bepaling
van de vergoeding van de reiskosten wordt er rekening mee gehouden dat:
a. geen vergoeding wordt gegeven voor meer dan 10 personen per tiental of 8 personen per
achttal en per wedstrijd;
b. geen hogere reiskosten worden vergoed dan die drukkende op het kortste traject tussen de
plaats, waar de vereniging is gevestigd en die, waar de wedstrijd wordt gespeeld;
c. lokaal vervoer van een vereniging in de plaats van vestiging niet voor vergoeding in
aanmerking komt.
33.b De vierde klasse en lager hebben geen reiskostenregeling.

Toelichting
In de Bondsraad van juni 2017 heeft de NHSB een voorstel ingediend om de reiskostenregeling in de
KNSB-competitie af te schaffen. Na uitgebreide discussie is dit voorstel aangehouden. In de
vergadering is afgesproken dat de NHSB samen met de LiSB, de NOSBO, de RSB, de ZSB en met de
KNSB zou gaan overleggen over de reiskostenregeling. Daarbij werd vanuit de Bondsraad
meegegeven dat een goede afweging diende plaats te vinden tussen solidariteit, redelijkheid en
werkbaarheid (voor het bondsbureau).
De genoemde bonden en de KNSB hebben in mei 2018 overlegd. Dat was een pittig overleg, maar
uiteindelijk is een werkbare oplossing gevonden. Die komt erop neer dat de reiskostenregeling op
termijn wordt afgeschaft, maar dat er wel een overgangsperiode komt. Daarmee krijgen de clubs die
financieel nadeel ondervinden van het afschaffen van de reiskostenregeling, de tijd om zich daarop in
te stellen.
Met deze kaders heeft de KNSB het bovenstaande voorstel uitgewerkt. De overgangsperiode wordt 3
jaar. Verder wordt de kilometervergoeding (na diverse indexeringen inmiddels € 0,181 per persoon per
kilometer – enkele reis) nu een vast bedrag van € 0,10 per persoon per kilometer. Hierdoor worden de
financiële overdrachten tussen teams van de tot nu toe geldende regeling gedempt. Zo waren er in het
seizoen 2017-2018 teams die € 600 betaalden, en er waren teams die ruim € 650 ontvingen.

Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, voorjaar 2018
Op 12 april 2018 heeft de FAC overleg gehad over de jaarrekening 2017 met de
penningmeester van het bestuur (Aart Baas) en de directeur (Dharma Tjiam) van het
bondsbureau. In dit verslag treft u de bevindingen van de FAC over de inhoud van de
jaarrekening, en andere relevante onderwerpen.
1. Communicatie
De communicatie is goed en tijdig verlopen. De FAC heeft op al haar vragen naar
tevredenheid antwoord gehad.
2. Opzet jaarrekening
Het doorzetten van de nieuwe opzet, waarbij beleid en financiën naadloos in elkaar
overgaan, wordt nog steeds als buitengewoon prettig en overzichtelijk ervaren.
3. Financiële positie KNSB
Door het grote overschot op de jaarrekening is de financiële positie van de KNSB
weer kerngezond. Zowel qua kasgeld (liquiditeit) als qua vermogen (solvabiliteit) zijn
de buffers weer op goede hoogte.
De grote hoeveelheid liquide middelen stond op 31/12 nog grotendeels op de
betaalrekening van de KNSB, waar geen rente ontvangen wordt. Wij hebben hier
vragen over gesteld, en de penningmeester gaf aan dat het voor hem ook aanleiding
was hier in de toekomst beter op te letten. Op dit moment is de spaarrente zo laag
dat dit geen noemenswaardige financiële effecten heeft, maar in de toekomst zou dit
wel weer zo kunnen zijn. Scherpte is dus gewenst, en is toegezegd.
4. Toekomstige financiën KNSB
Voor de toekomst blijft de FAC van mening dat het huidige verdienmodel onder druk
blijft staan. Op dit moment komt het gros van de financiën uit de verenigingsleden,
samen met de subsidie van NOC*NSF. In de bespreking is aangegeven dat dit
mogelijk heroverwogen moet worden, omdat de ledenaantallen bij verenigingen nog
altijd teruglopen. Bovendien gaan er bij NOC*NSF stemmen op om de verdeelsleutel
voor de subsidies aan te passen. Het is nog niet duidelijk of dit positief of negatief
kan of zal uitpakken voor de KNSB.
Tot slot is er op dit moment onduidelijkheid over de contributie bij verenigingen. Door
een uitspraak van het Europese hof van justitie (oktober 2017) moet er mogelijk BTW
over afgedragen gaan worden. Er wordt op dit moment druk uitgezocht wat de
mogelijkheden zijn om dit te voorkomen of te beperken.
5. Waardering software
De investeringen in de online ledenadministratie (OLA) worden deels geactiveerd, en
in 10 jaarlijkse termijnen afgeschreven. De FAC is van mening dat, gezien het tempo

van de ontwikkelingen op ICT gebied, het verstandiger is de uitgaven aan software
direct als kosten te boeken in het betreffende jaar. Dit voorkomt dat de balans een
waarde weergeeft die niet ten gelde gemaakt kan worden, en dus de solvabiliteit
kunstmatig hoog houdt. De FAC adviseert dus om software in de toekomst niet meer
te activeren.
6. Conclusie
De FAC is van mening dat de jaarrekening 2017 een getrouw beeld geven van de
financiële situatie van de KNSB. De FAC adviseert de bondsraad derhalve de
jaarrekening goed te keuren, en decharge te verlenen aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
Tilburg, 18 april 2018
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
A. v.d. Heide
K. Koper
H. Oosterhout
J.A. Poland.

Geachte leden van de Bondsraad,
Betreft: Instemmingsvoorstel voor het aangaan van een proefperiode tussen de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB) van de navolgende regionale bonden:
-

Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Schaakbond Overijssel (SBO)
Sticht Gooise Schaakbond (SGS)

In aanmerking nemende dat de drie bovengenoemde regionale bonden zich bevinden in een traject
dat moet leiden tot een vergaande vorm van samenwerking, ook met de KNSB;
verzoeken u in te stemmen met een proefperiode waarin deze drie bonden een deel van hun in
artikel 21.1 van de statuten van de KNSB (zoals aangenomen in uw vergadering van 9 december
2017) genoemde autonomie tijdelijk en voorwaardelijk opgeven (hierna: de Statuten);
teneinde tezamen met het bestuur van de KNSB te kunnen onderzoeken of in deze proefperiode de
invulling van de taken en verantwoordelijkheden, zoals thans gelden, op een andere manier kunnen
worden ingevuld;
met als doel zo te komen tot een blauwdruk die als basis kan dienen voor een andere
organisatiestructuur:
-

-

-

-

de proefperiode wordt aangegaan voor een periode van drie (3) jaar;
tussen de Schaakbond en de drie bonden zal intensief overleg worden gevoerd over de wijze
waarop het Bondsbureau taken op in ieder geval het gebied van competitie en financiën kan
overnemen;
de drie bonden behouden hun bevoegdheden in de Bondsraad en hun stemrecht op dezelfde
wijze als de andere aangesloten regionale bonden (zo blijven de artikelen 5, 8, 12, 13 en 14
van de Statuten van overeenkomstige toepassing);
de drie bonden zullen hun regionale competities binnen de proefperiode samenvoegen
waarbij de indeling en organisatie centraal wordt overgenomen door het Bondsbureau;
ter uitvoering van artikel 19 van de Statuten zullen de geldmiddelen vanaf nader te bepalen
moment binnen de proefperiode niet langer via de regionale bonden worden geïnd, maar
rechtstreeks door de bij de betreffende bonden aangesloten verenigingen aan de KNSB
worden overgemaakt. De regionale bonden krijgen hiervoor in ruil zogenoemde
trekkingsrechten teneinde over middelen te beschikken voor het organiseren van
activiteiten, zoals kampioenschappen, trainingen, competities, etcetera.
na ieder jaar zal de progressie van de proefperiode worden geëvalueerd en zal hiervan
mededeling worden gedaan aan de Bondsraad;
per jaar wordt één onderwerp eruit gelicht en uitgewerkt. Aan de hand van gestelde
prioriteiten is de volgende planning gemaakt:
o 2019:
 voorjaar:
voorstel afdracht contributie via KNSB
 september:
start werken volgens voorstel
o 2020:
 voorjaar:
voorstel websites OSBO, SBO en SGS als satellietsite KNSBwebsite en integratie netstand

o

 september:
2021:
 voorjaar:
samen
 september:

start werken volgens voorstel
voorstel bestuurlijke inrichting jeugd voor OSBO, SBO en SGS
start werken volgens voorstel

Aldus opgemaakt en getekend te .................................... op ..............................2018

namens:
de OSBO
(Dirk Hoogland)

SBO
(Erik Blom)

SGS
(Jeroen Schuil)

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft
Status
Cc
Dd

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Rapportage aan Bondsraad 2 juni 2018
Ter Informatie

Nr

18/20551

24 mei 2018

Algemeen
Ontwikkeling nieuwe websites
Afgelopen periode zijn met name verbeteringen doorgevoerd op kalenderfilters en zoek een (jeugd)club
filters. Verder is gewerkt aan subsites voor het NK Schoolschaak en het NK Schaken. Daarmee is de
oplevering van basisfunctionaliteit van zowel schaken.nl als schaakbond.nl bijna gereed. De ontwikkelaar
heeft daar aanzienlijk meer tijd voor nodig gehad dan gepland.
Vanwege verplichte handelingen voor de AVG, veiligheidsupdates en verhoogde servicekosten, heeft de
ontwikkelaar de KNSB ook laten weten dat de jaarlijkse kosten omhoog gaan. De geplande
doorontwikkeling, met name die van de interactie tussen de twee sites, is zowel door de verlate
oplevering als de verplichte handelingen met een half jaar vertraagd.

OLA
Veel energie is besteed aan het uitfaseren van de oude ledenadministratie die voor bepaalde
handelingen, zoals ontdubbelen, nog noodzakelijk is. Verder zijn de consequenties voorvloeiend uit de
verordening AVG geïmplementeerd.

Nieuwe Vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie
Het bestuur heeft in april 2018 Anneke Pruijssers aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor
seksuele intimidatie. Eerder had mevrouw Pruijssers al een NOC*NSF training op dit gebied gevolgd.
Mevrouw Pruijssers is psychologe met ervaring op dit gebied en als moeder van twee schakers goed
vertrouwd met de schaakwereld. Mevrouw Pruijssers zal kort worden voorgesteld in SchaakMagazine.
Op de website zal de functie vertrouwenscontactpersoon prominenter in beeld komen.

FIDE
De FIDE had problemen met haar bankrekening vanwege het voorkomen van Ilyumzhinov op de
sanctielijst van de Verenigde Staten. Het geld is inmiddels geparkeerd bij twee fondsen.
Voor de presidentsverkiezingen in Batumi hebben zich drie kandidaten gemeld: huidig president
Ilyumzhinov, huidig waarnemend en vice-president Makropoulous, en de Britse topschaker Short.
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Breedteschaak
Schoolschaakproject Utrecht
De opgehaalde sponsor- en subsidiegelden ter waarde van € 52.000 voor het schoolschaakplan Utrecht
zijn over 9 projecten verdeeld. De coördinatoren van de projecten gaan per kwartaal aan de KNSB
rapporteren en afrekenen. Elk project heeft een eigen aanpak, gebaseerd op de lokale situatie. Aan het
einde van het jaar zit in alle projecten wel een wijkschaaktoernooi en een gecombineerd schaaktoernooi.
Schoolschaakproject Beverwijk / IJmond
Frank Tijdeman is als coördinator aangesteld voor het schoolschaakproject in Beverwijk / IJmond. Hij
heeft al veel positieve reacties gehad van scholen die hij heeft benaderd. Van de 38 scholen heeft hij
er 22 weten te bereiken. Er zijn op dit moment 10 scholen met echte interesse. Van de schaakclubs heeft
alleen De Wijker Toren in Beverwijk gereageerd dat ze wel mee willen helpen. SV Excelsior (Heemskerk)
en SV Castricum hebben geen jeugd. Daar gaat hij inzetten op een buurtschaakvereniging.
Schoolschaakproject Rotterdam
De Stichting Schoolschaak Rotterdam heeft zich als doel gesteld om 80% van de scholen in de gemeente
Rotterdam aan het schaken te krijgen. De KNSB, de RSB, Sportsupport Rotterdam en studenten van de
Erasmus Universiteit zijn gestart met verkenning van de mogelijkheden. Via de Erasmus Universiteit zijn
kandidaten geworven voor een pilot voor een trainerscursus speciaal voor het lesgeven op scholen.
Sportsupport Rotterdam, waaronder de combinatiefunctionaris schaken, heeft schaken al op de kaart
gezet bij 5 van de 24 zogenaamde schoolsportverenigingen. Bij een schoolsportvereniging waar schaken
wordt verzorgd is altijd een schaakvereniging betrokken. Ook de deelnemers aan de lessen worden
jeugdlid bij de schaakvereniging.
Stagiair schoolschaken
Op 13 februari is een student van de Fontys Hogeschool begonnen aan een afstudeerstage op het
Bondsbureau. De student gaat een scriptie schrijven over schoolschaak en gaat de KNSB advies geven
over hoe het percentage schoolschakers dat doorstroomt naar schaakclubs kan verhogen. Ook zal hij
naar nieuwe concepten zoeken hoe de KNSB meer schaakliefhebbers onder de schoolschakers kan
genereren en zal hij een aanzet geven om het schoolschaken beter in kaart te brengen. Roosendaal en
omgeving is zijn doelgebied. Hij gaat jeugdleiders van clubs, lesgevers op scholen en scholieren
interviewen.
Haagse Hogeschool
e
Op 9 januari hebben we een presentatie verzorgd op de Haagse Hogeschool voor een groep 2 jaars
studenten Sportkunde. Zij zijn bezig een handleiding te schrijven over vrijwilligersbeleid. De schaakbond
is daarbij één van hun casussen.
Landelijk jeugdoverleg 31 maart Waalwijk
Op 31 maart zijn de regionale jeugdleiders bijeen gekomen in Waalwijk. De evaluatie van de nieuwe
opzet van de kwalificaties NJK ABC is besproken. Men wil in ieder geval er voorlopig mee door gaan.
Besproken is dat de regionale bijdrage verdeeld gaat worden op basis van ledental i.p.v. vrijwillige
bijdrage van elke bond. Daar zal eerst nog een voorstel voor gemaakt worden.
Meppel heeft wegens gebrek aan menskracht de organisatie teruggegeven. De andere drie (Amstelveen,
Eindhoven en Spijkenisse) gaan zo goed als zeker door. Arnhem is gevraagd de opengevallen plek van
Meppel in te nemen.
De uitslagen van de enquêtes onder de teamleiders over de jeugdclubcompetitie en NK E-teams zijn
goed ontvangen. De enquêtes geven snel veel informatie over hoe de teams er zelf over denken. Bij de
jeugdclubcompetitie zal daardoor afgestapt worden van de vaste bordvolgorde over de hele competitie.
Het voorstel om het NK E-teams met een dag te verlengen is verworpen.
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Nieuwe afspraken met Chessity
De KNSB heeft met Chessity met ingang van dit jaar nieuwe afspraken gemaakt. De KNSB ziet Chessity
als een vaste waarde en is heel blij met het enorme aantal scholen dat zij inmiddels hebben weten te
bereiken met schaken.
Nieuwe afspraken waren nodig omdat de koppeling met het KNSB- scholierenlidmaatschap vanwege de
AVG niet meer mogelijk is. Ook ziet de KNSB graag dat de link naar (fysiek) schaken al vroeg wordt
gemaakt om te voorkomen dat de kinderen afhaken.
De KNSB wil zich daarnaast onafhankelijker kunnen opstellen van de gebruikte lesmethode. De trainer
bepaalt voortaan in overleg met de school, welke methode of aanvullende materialen wordt gebruikt.
Naast de stappenmethode en Chessity, zijn ook 468Schaak en de boeken voor Schaken op de
basisschool, een waardevolle aanvulling gebleken voor het verzorgen van schaakles op school.
De nieuwe afspraken met Chessity bestaan o.a. uit:
1) De KNSB gaat tweemaal per jaar aanvullende workshops voor de beginnende en gevorderde trainers
organiseren met o.a. Chessity als onderwerp;
2) De KNSB zal Chessity tevens integreren in de kadercursussen;
3) Er zal onderzocht worden of een landelijke werkgroep voor digitaal schaakonderwijs gevormd kan
worden;
4) Er zullen aparte proefprojecten komen waar de KNSB en Chessity samen optrekken. Voor 2018
wordt gekeken naar samenwerking bij de wereldschaakdag op 13 oktober en de actie
#chessconnectsus.
Klokkenactie DGT
Deze actie voor klokken en smartboards werd zeer welkom ontvangen. Deze actie leverde bestellingen
op voor in totaal 2430 klokken en 84 smartboards.
Verenigingsprijs
Op 15 februari heeft Erik Mijnheer de Verenigingsprijs van € 1000 uitgereikt aan HSG Hilversum, de club
van Jan Stomphorst. Een mooie symbolische overdracht.
De volledige top 10 van 2017:
Plts Vereniging

aanmeldingen

afmeldingen

saldo

1

HSG - Hilversum

44

18

26

2

S.V. Amsterdam West

41

21

20

3

DD - Den Haag

35

16

19

4

S.V. VAS - Amsterdam

47

30

17

5

HWP - Haarlem

35

18

17

6

LSG - Leiden

34

19

15

7

S.V. Houten - Houten

24

9

15

8

S.K. Vegtlust - Maarssen

28

14

14

9

Rode Lopers - Oosterhout

22

8

14

10

S.V. De Baronie - Breda

21

7

14

Oprichting nieuwe jeugdclubs
Er wordt op initiatief van Tigran Spaan gekeken of er een nieuwe jeugdclub in IJburg kan worden
opgericht. Er wordt al op een school lesgegeven. Ook komen verschillende jeugdleden woonachtig in
IJburg nu nog helemaal naar VAS. Als dit slaagt dan wil hij vervolgens ook kijken of een jeugdclub in
Amsterdam Noord mogelijk is.
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Jeugdevenementen
Kwalificatie 2 NK Jeugd AB+C meisjes (2-3 dec in Amstelveen)
Ook de tweede kwalificatie voor het NK Jeugd AB en C meisjes in Amstelveen is uitstekend verlopen.
Met ruim 70 deelnemers was deze kwalificatie goed bezet (47 in Meppel).
Ook waren er weer verschillende barrages nodig om te bepalen wie uiteindelijk zich plaatste voor het NK
Jeugd.
JCC Finale (9 december Den Bosch)
De finales van de KNSB-Jeugdclubcompetitie in den Bosch waren spannend in de C en D tot en met de
laatste partij. Bij de C werd Spijkenisse C1 kampioen en bij de D het team van VAS D1. In de A categorie
was STB-A2 eigenlijk al bijna zeker van de titel. Zij bleven de kampioen van vorig jaar Oud-Zuylen
Utrecht A1 ruim voor. STB-A1 werd derde.
Kwalificaties NK VO (november en december chess.com)
In de kwalificaties voor het Voortgezet Onderwijs is fel gestreden. Steeds waren ca. 80 deelnemers per
kwalificatie in de bovenbouw actief, tegen ca. 40 a 50 in de onderbouw. Uiteindelijke hebben 150
verschillende leerlingen van 30 scholen deelgenomen. Voor de finale in Wijk aan Zee op 12 januari
hebben zich 12 teams van 4 geplaatst. Hieronder ook de kampioen van vorig jaar Topsporttalentschool
Groningen met Jorden en Lucas van Forrest.
NK VO (12 januari Wijk aan Zee)
Het Tata Steel Chess Tournament begint al bijna traditioneel op de openingsdag met de finale van het
NK schaken voor teams uit het Voortgezet Onderwijs (NK VO). 12 teams streden om de titels in twee
categorieën In beide categorieën was duidelijk een team de sterkste. In categorie algemeen (klassen 1
t/m 6) was Topsporttalentschool Groningen veel te sterk voor de rest. In categorie onderbouw (eerste
twee leerjaren) was het het Stedelijk Gymnasium Leiden dat alle wedstrijden won. Beide teams
mochten tijdens de officiële opening van het Tata Steel Chess Tournament hun prijzen in
ontvangst nemen van de Noorse Jeugdwereldkampioen Aryan Tari.
NK Schoolschaken Algemeen en 345 (middenbouw)
Er zijn twee nieuwe organisaties voor het NK Schoolschaken gevonden. Categorie algemeen zal in
Gouda worden gespeeld op 2 en 9 juni. De RSB is hierbij de organisator samen met SC Messemaker. De
finale voor categorie 345 (middenbouw) zal plaatsvinden op 16 juni in het Leidsche Rijn College in
Utrecht. SC Magnus Leidsche Rijn zal samen met Samenschaak de organisatie verzorgen.
Kwalificatie 3 en 4 NK Jeugd AB+C meisjes (Eindhoven en Spijkenisse)
De derde kwalificatie voor het NK Jeugd AB en C meisjes (16-18 februari) in Eindhoven was goed bezet
met 44 deelnemers en een sterk veld. De NBSB had ook veel aandacht voor de nevenactiviteiten met
lezingen, workshops en een toernooicoach. Er waren ook twee barrages nodig, die uiteindelijk pas
zondagavond 21.40 uur een beslissing gaven.
De vierde en laatste kwalificatie was op drie zaterdagen in Spijkenisse. Hier viel het aantal deelnemers
met 31 een beetje tegen. Vooral de A jeugd laat het hier afweten.
Kort na Spijkenisse is het deelnemersveld van het NK Jeugd ABC compleet gemaakt. Uiteindelijk hebben
88 deelnemers aan het NK Jeugd meegedaan tegen 112 in 2017.
NK E (30-31 maart Waalwijk)
In Waalwijk hebben 62 deelnemers het eerste individuele NK van het jaar gespeeld.
Tommy Grooten (8 jaar) werd de verrassende winnaar bij de jeugd, voor Arthur de Winter (10). Lauri
Maris (10) won overtuigend bij de meisjes. Deze drie hebben ook een uitzending verdiend.
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NK ABC (29 april – 5 mei Assen)
De tweede editie van het NJSK in Assen is uitstekend verlopen. Zowel de gemeente Assen als de
provincie hadden opnieuw hun financiële bijdrage toegezegd, waardoor de fraaie speelzaal in Hotel Van
der Valk Assen kon worden vastgelegd. Qua organisatie is veel gelijk gebleven aan de eerste editie. Ook
waren alle borden weer live via Internet te volgen met dank aan de nieuwe smartborden van DGT.
Het reglement van het NK Jeugd was vooraf op drie plaatsen aangepast zodat in de meeste groepen een
7-rondig toernooi mogelijk werd en een dubbele ronde op één dag niet meer nodig was. Alleen in de
Jeugd C, de enige groep met meer dan 20 deelnemers, is tweemaal een dubbele ronde gespeeld.
Daarnaast is het speeltempo gelijk aan het KNSB competitie tempo getrokken en is het speelsysteem
voor de barrages iets ingekort.
Dankzij de nieuwe opzet voor de kwalificaties is de gemiddelde sterkte in bijna elke categorie gestegen
t.o.v. van vorig jaar.
Sterkte NJK 2018 t.o.v. 2017:
Categorie
Verschil
2018
in gemidd.
(gemidd rating)
17-18
Jeugd A
+103
2096
Meisjes A
+50
1733
Jeugd B
+234
1979
Meisjes B
-50
1574
Jeugd C
-1
1715
Meisjes C
+306
1447

2017
(gemidd rating)

2018
Laag-Hoog

2017
Laag-Hoog

1993
1683
1745
1624
1716
1141

1820-2427
1266-1911
1737-2321
1446-1911
1298-2064
1046-1634

1215-2477
1448-1826
1093-2187
1437-1854
1385-2100
0175-1788

Sportief gezien was het spannend in bijna alle groepen tot de slotronde. Alleen in de Jeugd B en de
Meisjes B, was de kampioen al een dag eerder bekend met resp. Eelke de Boer en Robin Duson. Bij de
Jeugd A pakte verrassend genoeg Wiggert Pols de titel. Hij bleef ongeslagen met een score van 5,5 uit 7.
Bij de Meisjes A won Robin Duson ook de gemengde groep AB. Bij de Jeugd C was het Machteld van
Foreest die met 8 uit 9 alle jongens het nakijken liet en pakte Manasvita Basa de Meisjes C titel.
Jeugd Grand Prix op Chess.com
In januari zijn de groepen van de jeugd Grand Prix op Chess.com gesplitst naar rating. Er zijn nu groepen
< 1100 en >= 1100 die maandelijks op chess.com strijden om de GP titel.
Er wordt nog gewerkt aan een makkelijkere manier van identificatie van de deelnemers. Nu komt er af en
toe nog iemand in de toernooikamers die daar niet thuishoort.
Chesskid test
Er is een start gemaakt met een onderzoek of we met ingang van het nieuwe seizoen gebruik kunnen
maken van het online platform van Chesskid voor toernooien voor de jeugd t/m 12 jaar. De verenigingen
en scholen die deelnemen aan het NK E-teams en het NK voor schoolteams basisonderwijs algemeen,
hebben hiervoor een uitnodiging gehad. In de maanden mei en juni zal een schaduw NK voor viertallen
worden georganiseerd op Chesskid.
Als de test slaagt, dan zal met ingang van het nieuwe seizoen het extra aanbod voor de jeugd t/m 12 jaar
hierop worden aangepast. Deze bestaat nu nog uit een Chess Tutor code en een
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Kadervorming
Gestarte cursussen
Vanaf december 2017 zijn de volgende cursussen van start gegaan:


Schaaktrainer 1: Maarssen, Amsterdam en Purmerend met respectievelijk 10,10 en 9
deelnemers
 Schaaktrainer 2: Den Haag en Roosendaal met respectievelijk 12 en 14 deelnemers.
 Scheidsrechter 1: Doetinchem met 23 deelnemers (aam deze cursus zit geen examen aan
verbonden)
 Scheidsrechter 2: Venlo met 9 deelnemers.
 Themadag voor kaderleden en Bondsraad: 155 deelnemers en vrijwilligers.
De cursus Schaaktrainer 1 in Arnhem is vanwege te weinig animo niet doorgegaan.

Afgeronde cursussen
Voor de cursussen Schaaktrainer 1 in Meppel, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort hebben
respectievelijk 10, 5, 7,14 en 6 deelnemers hun diploma behaald.
In de herkansing hebben 4 deelnemers van de cursus Schaaktrainer 1 Deventer hun diploma behaald.
In maart slaagden 9 deelnemers in Amsterdam als Schaaktrainer 2.
De cursus Scheidsrechter 2 Tilburg leverde 5 geslaagden op, 3 deelnemers gaan op voor een
herkansing.
Eind maart ronde 1 Scheidsrechter 2 zijn laatste stage voor Scheidsrechter 3 met succes af.

Geplande cursussen
Voor de zomervakantie staan de volgende cursussen gepland:
Scheidsrechter 2 Wierden, Indelingsdeskundige 2 Amsterdam en Schaaktrainer 1 Amsterdam
Op 23 juni worden tijdens de Chessity Nationale Pupillendag diverse workshops gehouden over
schoolschaak.

Commissies behorende bij Kadervorming
De examencommissie van de arbiteropleidingen heeft een Scheidsrechter 2 examen goedgekeurd.

Topschaak
Anish Giri








Anish Giri heeft van 12-22 december op Papendal getraind met zijn vroegere coach (en oud KNSB
bondscoach) Vladimir Chuchelov. Tijdens de trainingsstage was er ook aandacht voor mentale en
fysieke training. De sessie was met name bedoeld als voorbereiding op Wijk aan Zee. Zijn prestatie
van 9 uit 13 in Wijk aan Zee betekende een terugkeer in de top-10 van de wereld.
Anish Giri was tijdens het Kandidatentoernooi in Berlijn de secondant van Kramnik. Het was voor
hem zeer nuttig om de werkwijze van Kramnik van dichtbij mee te maken. Fabiano Caruana won in
Berlijn en is daarmee de uitdager van wereldkampioen Carlsen (9-28 november, Londen).
In Shamkir (18-28 april) eindigde Anish Giri op 50% in een door Magnus Carlsen gewonnen toernooi.
Trainingen met Erwin l’Ami en Vladimir Chuchelov staan voor dit jaar gepland.
Het toernooiprogramma van Anish bestaat in ieder geval uit Dortmund en de Olympiade.
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Met 2776 staat Anish op de mei ratinglijst op plaats 9 in de wereld.

Sportagenda 2017+ en extra bijdrage
Zoals eerder vermeld ontvangt de KNSB in 2018 € 120.000 vanuit de sportagenda 2017+ voor twee
programma’s: het topschaakprogramma van Anish Giri (2017-2020) en een
talentontwikkelingsprogramma op Papendal (2017-2024) voor een viertal talenten.
Eind maart heeft NOC*NSF ons nog een extra bedrag van € 7.500 toegekend voor voorbereiding op
internationale jeugdkampioenschappen op Papendal (dit vanwege een extra investering in de topsport
van VWS).
Olympiade
De olympiade wordt dit jaar in Batumi (Georgië) gehouden van 23 september tot en met 5 oktober.
Gesprekken met een aantal topspelers hebben al plaatsgevonden. Als coaches zijn aangesteld voor het
mannenteam de Duitse GM Jan Gustafsson, en voor het vrouwenteam de Spaanse GM Roberto
Cifuentes. Cifuentes was ook vorig jaar teamcaptain. Gustafsson is op rating de nummer 2 van Duitsland,
maar als wedstrijdschaker niet erg actief. Hij staat bekend als openingsexpert en was lid van het WKteam van Carlsen.
Dam- en bridgebond
Op 18 december 2017 was er op Papendal een overleg met de technisch directeuren van de dam- en de
bridgebond waarbij NOC*NSF als gastheer optrad. Diverse inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
topsport en talentontwikkeling kwamen aan de orde. We gaan verder kijken hoe we kennis kunnen delen
en van elkaar kunnen leren. Inmiddels hebben er al een aantal vervolgafspraken plaatsgevonden. Via
NOC*NSF is er wat extra geld beschikbaar voor een masterclass voor trainers van de denksportbonden.

Toernooien
Wijk aan Zee
e

Van 12-28 januari vond het 80 Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee plaats. Anish Giri wist zich
vanaf het begin in de strijd om de eerste plaats te mengen. Uiteindelijk eindigde hij samen met Magnus
Carlsen met 9 uit 13 bovenaan. De Nederlander verloor vervolgens de snelschaak tiebreak waarmee de
officiële titel naar de wereldkampioen ging. Niettemin noemde Anish zelf het toernooi zijn beste prestatie
tot nu toe.
In de Challengers groep ging de toernooizege naar de Indiase GM Vidit. Jorden van Foreest eindigde met
e
7,5 uit 13 op de gedeelde 3 plaats. L’Ami en Bok zullen met 6 uit 13 minder tevreden zijn geweest. Op
nog een halfje eronder maakte Lucas van Foreest een verdienstelijk debuut.
Eindstand: Masters
1. Carlsen, Giri

9

3. Kramnik, Mamedyarov

8,5

5. Anand, So

8

7. Karjakin

7,5

8. Svidler

6

9. Wei

5,5

10. Jones, Caruana, Matlakov 5
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13. Adhiban

3,5

14. Hou

2,5

Groningen
Benjamin Bok heeft het schaakfestival in Groningen (22-30 december) gewonnen. De Nederlander
eindigde net als de Israëlische GM Postny op 7 uit 9 maar kreeg de titel op grond van weerstandpunten.
e
IM Stefan Kuipers eindigde een halfje lager op de gedeelde 3 plaats.
Het talent Eelke de Boer verloor nipt in een match tegen GM Dennis de Vreugt (1,5-2,5).
Batavia toernooi
e

Het 10 Batavia toernooi (22 februari-4 maart) is gewonnen door Alexandr Fier. Met 6,5 uit 9 bleef de
Braziliaan Ivan Sokolov een halfje voor. Er werden geen normen gescoord maar de drie jonge
Nederlandse IMs (Liam Vrolijk, Thomas Beerdsen en Robby Kevlishvili) deden het redelijk. Robby
e
eindigde met 5 uit 9 op de gedeelde 3 plaats.
EK-individueel
Het Europees Kampioenschap werd van 16 tot en met 29 maart 2018 gehouden in Batumi, Georgië. Vier
Nederlanders namen deel aan dit grote open toernooi. Naast grootmeester Benjamin Bok waren dit IM
Arthur Pijpers, FM Michiel Bosman en Jorgen Henseler.
e

Bok presteerde goed en eindigde op de 18 plaats, voldoende voor kwalificatie voor de World Cup 2019.

Competitie
LSG IntelliMagic is de nieuwe kampioen van de Meesterklasse. De KNSB Beker is gewonnen door
MuConsult Apeldoorn.
De pilot 'scheiding KNSB competitie - Regionale competitie' is in gang gezet. Dit onderwerp is apart op de
Bondsraad van 2 juni 2018 geagendeerd.

Talentontwikkeling
Talenten Papendal
Het trainingsprogramma voor 2018 is deels gepland. De volgende data en trainers zijn al vastgelegd.
- 12-16 maart, Ivan Sokolov
- 23-27 april, Loek van Wely
- 4-7 juni, Mikhail Gurevich
- 18-22 juni, Vladimir Chuchelov
- 9-12 juli, Loek van Wely
Er is gesproken met de Duitse technisch directeur/bondscoach over mogelijke samenwerking om (in feite)
het trainingsbudget te vergroten. In de tweede helft van 2018 gaat die samenwerking waarschijnlijk
gestalte krijgen.
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Fonds voor talenten
Het Yvonne van Gennip talentenfonds werkt sinds kort samen met NOC*NSF. Het fonds is bedoeld voor
talenten (met een talentstatus) waarvan de ouders rondkomen van een minimum inkomen. Een aanvraag
voor ondersteuning is reeds gedaan door de KNSB.
Uitzendingen – internationale jeugdkampioenschappen
Medio mei waren alle Nederlandse jeugdkampioenschappen verspeeld. De Technische Commissie heeft
de selecties voor de diverse uitzendingen gecomplementeerd.
Nederland zal deelnemen aan de volgende kampioenschappen:





EJK, 19-30 augustus, Riga (Letland)
WK-kadetten, 3-16 september, Santiogao de Compostela (Spanje)
WK-jeugd, 19-31 oktober, Porto Carras (Griekenland)
WK-junioren, 4-16 september, Gebze (Turkije)

Diverse uitzendingen
Via de KNSB is vrije en open inschrijving aan het EK-Landenteams voor de jeugd in Bad Blankenberg
(Duitsland) mogelijk gemaakt. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Twee Nederlandse jeugdspelers zijn via de KNSB uitgenodigd voor het gesloten Helmut Kohl toernooi in
Dortmund.
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Invoering AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie (EU).
Voor de KNSB, de regionale bond en alle verenigingen heeft de nieuwe wet gevolgen. De
belangrijkste twee voor verenigingen betreffen het verwerken van de NAW gegevens van de
leden en de toestemming voor foto gebruik op de website en sociale media.
Toelichting voorbereiding door KNSB
De KNSB heeft zich in de voorafgaande maanden goed voorbereid op de invoering van de
AVG. De roeibond (KNRB) had al in het najaar van 2017 de hele voorbereiding van de AVG
doorlopen (met hulp van Stichting AVG voor Verenigingen) en heeft proces en stukken met
de andere sportbonden gedeeld tijdens bijeenkomsten die door NOC*NSF zijn
georganiseerd.
De KNSB heeft de stukken van de roeibond gebruikt als basis voor de aanpassing voor het
eigen privacybeleid. We hebben het Exceldocument van de roeibond voor het register
gegevensverwerking aangepast voor de KNSB. Logischerwijs was er veel overlap, maar er
zijn ook zaken die uniek zijn voor de KNSB (bijv. rating). Daarnaast is in het handboek KNSB
het privacystatement geactualiseerd en is een regeling rechten betrokkenen opgesteld.
Beide zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de roeibond en in april 2018 vastgesteld
door het Algemeen Bestuur van de KNSB.
Verder is de laatste maanden samengewerkt met de collega’s van de bridgebond (NBB). De
bridgebond heeft bij de voorbereiding van de AVG juridisch advies ingewonnen. Over
belangrijke zaken, zoals de vraag of een verwerkersovereenkomst tussen bond en clubs
nodig is, is de strekking van het advies en het daaruit volgende standpunt van de NBB, met
ons gedeeld. Ook hebben we gebruik gemaakt van kennis uit de schaakwereld, in het
bijzonder van schaakclub Oud Zuylen Utrecht, die voorbeelden voor statuten en een
aanmeldformulier heeft toegestuurd.
In OLA zijn inmiddels de nodige aanpassingen gedaan om te voldoen aan de AVG. Dit
betreft onder meer het verwijderen van adres- en contactgegevens van oud-leden na 2 jaar.
De KNSB heeft verder met verschillende partners een verwerkersovereenkomst gesloten.
Daarbij is telkens gekeken of een verwerkersovereenkomst nodig is. Vaak wel, zoals bij de
ontwikkelaars van OLA, website, ratingserver en uitslagenserver. In een enkel geval blijkt het
1

nodig. Zo bleek uit een beslissingsschema van de arbodienst waarmee de KNSB een
contract heeft, dat de wijze van afname van diensten geen verwerkersovereenkomst
noodzakelijk maakte.

Ondersteuning van clubs bij voorbereiding
De KNSB heeft clubs ondersteund bij de voorbereiding op de AVG. In maart zijn modellen
voor een privacy statement en een aanmeldformulier (met expliciete vraag om instemming,
voor gebruik van NAW gegevens en voor gebruik van beeldmateriaal) rondgestuurd.
Er zijn regelmatig vragen gesteld en beantwoord door het bondsbureau. Een belangrijke,
steeds terugkerende vraag, is of een verwerkersovereenkomst tussen clubs en KNSB nodig
is. De KNSB heeft hierin de lijn gekozen die ook de NBB aanhoudt: De verhouding tussen
partijen is te gemengd (beide partijen hebben kenmerken van verwerker en van
verwerkingsverantwoordelijke). Om die reden is een verwerkersovereenkomst tussen bond
en clubs niet nodig.

Ter afsluiting
De invoering van de AVG brengt de nodige veranderingen met zich mee. De KNSB heeft
zich daar zo goed mogelijk op voorbereid, en ook de clubs daarbij geholpen. Bij keuzen
hebben we waar mogelijk (i.c. waar de AVG niet dwingend voorschrijft) telkens de afweging
gemaakt tussen inspanning en rechten op privacy.
Het van kracht worden van de AVG betekent nog niet dat alles volledig is uitgekristalliseerd.
Zo zal zich moeten uitwijzen hoe goed de KNSB in staat is om gevolg te geven aan een
verzoek om ‘vergeten’ te worden (dat geldt overigens voor heel veel organisaties). Daarbij
zal dan ook nog eens goed het recht op ‘vergeten worden’ moeten worden afgewogen tegen
het belang van de KNSB en de benodigde inspanning.
Tot slot een woord van dank aan NOC*NSF, de KNRB, de NBB en schaakvereniging Oud
Zuylen Utrecht voor het delen van kennis en voorbeelden. Dit heeft het werk van de KNSB
voor de AVG aanzienlijk gemakkelijker gemaakt.
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Vervallen BTW-vrijstelling denksporten
Op 27 maart 2018 berichtte de NOS dat de BTW-vrijstelling voor denksporten komt te vervallen.
Aanleiding voor dit bericht was de beantwoording van de staatssecretaris van Financiën op
kamervragen van CDA en VVD over deze kwestie.
Het vervallen van de BTW-vrijstelling voor denksporten komt door een uitspraak van het Europees Hof
van 26 oktober 2017 in een casus van de Engelse bridgebond tegen de Britse belastingdienst. Het
Europees Hof gaf de Britse belastingdienst gelijk met het standpunt dat bridge vanwege een te
beperkte bewegingscomponent niet onder de BTW-vrijstelling voor sport kon vallen. Deze uitspraak
geldt voor alle denksporten en is ook bindend voor Nederland.
De KNSB is samen met de andere denksportbonden en NOC*NSF sinds november 2017 in gesprek
met de ministeries van Financiën en VWS. De inzet van de denksportbonden en NOC*NSF is om
voortaan de sociaal culturele BTW-vrijstelling voor denksporten te gaan gebruiken. De ministeries
hebben dit voorstel in overweging. Argumenten, mede door de KNSB aangedragen, zijn dat
denksporten voor alle leeftijden zijn (ook jong tegen oud!) en geschikt voor mensen met fysieke
beperkingen. Ook hebben denksporten een positief effect op de geestelijke vermogens van ouderen
en op leerprestaties van kinderen.
NOC*NSF coördineert de inspanningen richting ministeries, staatssecretaris van Financiën Snel en
Tweede Kamer. Het is goed om te zien dat de lobby van NOC*NSF in maart jl. heeft geleid tot
kamervragen en een constructieve opstelling van de staatssecretaris ten aanzien van de sociaal
culturele vrijstelling.
De gesprekken tussen NOC*NSF, de denksportbonden en de ministeries van Financiën en VWS zijn
nog steeds gaande. Op het moment van schrijven van deze notitie (24 mei 2018) was er nog geen
beslissing genomen. Zodra er duidelijkheid is, zullen clubs en bonden onmiddellijk worden
geïnformeerd. Totdat die duidelijkheid er is, blijft de huidige situatie (zonder BTW) van kracht.
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Notitie
betreffende de ontwikkeling van de

KNSB-Bondsraad
Van 1960 tot heden
Door M. Degeling
en commentaar van F.G. Maas

KNSB-Bondsraad van 1960 tot heden

Terug naar af of … l’Histoire se répète.
Op de Bondsraad van 17 juni 2017 kwam een voorstel van de heer Avis aan de orde omtrent de
samenstelling van de Bondsraad dat mij bovenstaande kop ingaf.
Na afloop sprak ik met mw. Van Amerongen over deze, in mijn ogen, merkwaardige actie. Na
raadplegen van oude notulen blijkt zijn voorstel beslist minder merkwaardig maar op dat moment
beloofde ik mw. Van Amerongen onderstaand epistel.

Eerst die historie.
1960-1970
In de zestiger jaren ging ik voor het eerst (als toehoorder) eens naar een Bondsraad die, maar daarin
kan ik mij vergissen, in een zaal van het Jaarbeursgebouw werd gehouden. Daar trof ik een
gezelschap heren aan die keurig in het pak de tabaksproducten niet onaangeroerd lieten en
discussieerden over de voorstellen van bestuurszijde.
Hoewel ik mij dat niet meer zo precies herinner, neem ik aan dat ik wel een beetje wilde controleren
wat onze RSB-voorzitter (destijds ook voorzitter van mijn club) ging zeggen want, jong (voor die
tijd) als ik was wilde ik wel wat veranderen op onze club dat dan weer niet kon omdat of de
Rotterdamse Schaakbond of de Koninklijke Nederlandse Schaakbond dat zouden tegenhouden.
De samenstelling van de Bondsraad was toen één vertegenwoordiger (meestal de voorzitter) namens
de onderbonden1 (pas later werden die omgedoopt tot regionale bonden).
Uit de stukken die ik inmiddels heb gelezen blijkt niet dat de bijzondere bonden er toen ook al bij
waren maar uitsluiten kan ik dat ook niet.
Vanzelfsprekend wist niet elke vertegenwoordiger op elk terrein van wanten en dus gebeurde het
nogal eens dat die vertegenwoordiger ‘namens een medebestuurslid’ vragen stelde (vooral
penningmeesters werden nogal eens geciteerd) en de antwoorden van het KNSB-bestuur voor latere
terugkoppeling werden genoteerd (mobiele telefoons bestonden nog niet) maar bij stemming moest
toch een standpunt worden ingenomen.
Het was ook toen al wel toegestaan een extra mannetje mee te nemen maar het gebeurde in de
praktijk, vrijwel, nooit.
Mijn verwondering over die gang van zaken, vertegenwoordigers die namens … vragen moesten
stellen of kanttekeningen plaatsten gaf gewoon een bevreemdende ervaring en het was soms
tenenkrommend.
Een gelukkig toeval wilde dat onze toenmalige RSB-voorzitter, de heer1976 J.A.W. Hammer,
zowel financieel-economisch als juridisch onderlegd was. Hij was er gewoon de persoon niet naar
ooit zo’n opmerking “namens’ over z’n lippen te krijgen.

Uitbreiding Bondsraad
1974/75
Werd een bewogen jaar2 omdat J.W. Ruth, op dat moment 4 jaar voorzitter van de KNSB, in “de
komende najaarsbondsraadsvergadering” dat wordt de vergadering van 16 november 1974 een
tweede structuurnota wil aanbieden. “Hierin is verwerkt de strekking van het voorstel van één van
de leden van de Bondsraad: De Rotterdamse Schaakbond. … Alle 23.000 leden van de KNSB in een
vergadering bijen brengen is een onmogelijkheid. Wat het KNSB-bestuur heeft gemeend te moeten
doen, is de mogelijkheid tot inspraak te creëren in een zo best mogelijke werkzame eenheid. Dit is
de enige achtergrond van het voorstel de huidige bondsraad uit te breiden tot 52 leden.”
1
2

De normale aanduiding, de term “Regionale bond” moest nog worden uitgevonden.
Het verenigingsjaar liep toen nog van september-74 t/m augustus-75. Het is zeker interessant die hele jaargang van het bondsorgaan (toen
Schakend Nederland) er bij te halen.
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Dat zijn dus 4 vertegenwoordigers per onderbond (waarvan er 13 zijn).
Voor de cursieve teksten is geput uit nummer 11/12 Juli/Augustus 1974, 81e jaargang Schakend
Nederland, blz. 215.
Die tweede structuurnota werd aangenomen met 37 stemmen vóór- en 36 tegenstemmen. Ook
moest in die vergadering de voorzitter worden herkozen. Er waren geen tegenkandidaten maar de
SGS vroeg schriftelijke stemming. Ná de stemming maar nog tijdens de telling van de stemmen liet
de voorzitter weten een ⅔ meerderheid noodzakelijk te achten voor zijn herverkiezing om de
ingrijpende structuurwijzigingen door te kunnen voeren.
Hij komt 2 stemmen te kort op 73 stemmen en kondigt aan in de voorjaarsvergadering te zullen
aftreden en op 7 december 1974 wordt dat zelfs ‘per direct’!
De wijzigingen in de structuurnota behelsden eigenlijk twee zaken: enerzijds een verbeterde
communicatie tussen KNSB-bestuur en de ‘gewone’ leden en vice versa en anderzijds een ruimere
inbreng van die ‘gewone’ leden in de Bondsraad. De toenmalige afgevaardigde van de RSB, de heer
Rein Dijk, verwoordde het3 als volgt: “De voornaamste wijziging is, dat de Bondsraad wordt
uitgebreid. Thans bestaat de Bondsraad uit 14 afgevaardigden, n.l. één afgevaardigde voor elke
onderbond (13 regionale en 1 specifieke). Dit aantal afgevaardigden wordt uitgebreid tot 4 per
aangesloten onderbond, zodat de Bondsraad dan gaat bestaan uit 52 afgevaardigden. D.w.z. dat de
afvaardiging per onderbond de gelegenheid heeft meer specialisten, b.v. wedstrijdleider en
penningmeester, in zijn afvaardiging op te nemen. Hoe deze afvaardiging wordt samengesteld is
nog een zaak van bespreking. Het oorspronkelijke voorstel was: 1 afgevaardigde uit het
onderbondsbestuur, 1 uit een vereniging met 1 of meer tientallen in de KNSB-competitie en 2 uit
verenigingen, die geen tientallen in de KNSB-competitie hebben.”
Al na enkele jaren bleek dat die verdeelsleutel binnen de RSB niet te handhaven was omdat de
verenigingen er niet in slaagden een vertegenwoordiger naar voren te schuiven. In de RSBgelederen werd het toen usance om de Bondsraadsleden uit het bestuur te laten benoemen.
In die jaren was het in ieder geval gebruik dat de regionale en bijzondere bonden de nu
gebruikelijke aantallen stemmen kregen, gebaseerd op blokken van aangemelde leden.
Met de inzet van meer dan één vertegenwoordiger per bond werd het in ieder geval theoretisch
mogelijk voldoen expertise mee te nemen naar de vergaderingen van de Bondsraad en konden die
tenenkrommende opmerkingen (ik moet u namens enz.) achterwege blijven.
Dit systeem van vertegenwoordiging heeft een flink aantal jaren naar behoren gefunctioneerd.
24 april 1976
Op de Bondsraad wordt de nieuwste (3e?) structuurnota aangenomen met 49 vóór-, 14 tégen- en 9
blanco-stemmen. De voorgestelde aanpassingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement vonden
geen genade in de ogen der afgevaardigden; er werd een commissie benoemd om in de najaarsvergadering met een verbeterd voorstel te komen.
Zaterdag 19 februari 1977
bood het KNSB-bestuur de beleidsnota Schaak 80 aan de Bondsraad aan. Het is een fors werkstuk
van bijna 70 bladzijden, waarin het bestuur uit de doeken doet, langs welke lijn zij in de
eerstkomende jaren het beleid wil gaan voeren.
Het ligt in de bedoeling, dat de nota onderwerp wordt van diepgaande discussies, waarna tenslotte
in de loop van dit jaar een volledig uitgewerkt beleidsplan in druk zal verschijnen. De discussie
komt hopelijk snel op gang, want het is de bedoeling, dat de Bondsraad zich er op zijn vergadering
van 23 april in Rotterdam over zal uitspreken.4

3
4

in het RSB-Mededelingenblad van maart 1976
Zie Schakend Nederland nr. 3/77
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Zaterdag 23 april 1977
heeft de Bondsraad op zijn voorjaarsvergadering in het Rotterdamse Groothandelsgebouw een
historische stap gezet. Doordat met 72 stemmen voor en 7 blanco (Haagse Schaakbond) de nieuwe
Statuten en Huishoudelijk Reglement werden aanvaard, is op dat moment de herstructurering van
de Koninklijke Nederlandse Schaakbond definitief geworden. De Bondsraad-oude stijl (één
afgevaardigde per regionale bond) hief zich na een bestaan van 45 jaar zelf op en maakte plaats
voor de Bondsraad-nieuwe stijl (vier afgevaardigden per regionale bond, waarin niet slechts
onderbondsbestuurders, maar ook vertegenwoordigers van verenigingen). 5
18 Oktober 1980
Veel rust was het KNSB-Bestuur en de Bondsraad niet beschoren. In de najaarsvergadering vond de
beleidsnotitie van het bestuur veel weerstand bij RSB, NHSB en NBSB. Onder de kop “Kritische
Bondsraad vraagt realistisch beleid” doet de hoofdredacteur van Schakend Nederland, Menno
Ploeger, verslag.6
De heer A. den Ouden, bondsraadslid namens de RSB: “We moeten niet teveel willen en ons blijven
concentreren op hoofdzaken.” en hij achtte het opheffen van het secretariaat onzinnig en plaatste
ook vraagtekens bij het benoemen van een bestuurslid voor uitsluitend de buitenlandse
betrekkingen. Alle sprekers stelden zich ook op tegen het bestuursverlangen een seniorenconvent
uit de Bondsraad te vormen voor overleg in delicate kwesties.
Eigen pand
Hoewel deze notitie bedoeld is om de ontwikkelingen van de Bondsraad zelf te beschrijven, kunnen
we niet heen om de perikelen rond de huisvesting van het bondsbureau; alleen al omdat daarbij de
behoefte ontstond aan een ‘kleine Bondsraad’. Wel had de Bondsraad bedongen dat het bestuur een
definitieve keuze moest laten accorderen door diezelfde Bondsraad.
Op maandagavond 1 december 1980
kwam de Bondsraad alweer bijeen in een bijzondere vergadering om een besluit te nemen over de
aanschaf van een pand in Santpoort. Het leek het bestuur een goede stap om de nijpende financiële
problemen het hoofd te bieden. De kritiek van de tegenstemmers spitste zich toe op de korte
voorbereidingstijd, de ligging van Santpoort, de ruimte in het pand (door de personeelsleden als
onvoldoende beschouwd) en het gebrek aan alternatieven.
Enkele bestuursleden overwogen zich terug te trekken maar tenslotte is de crisis bezworen en zoekt
het bestuur verder.
Na verloop van enkele jaren werd de huur voor het Bondsbureau in Amsterdam, Paleisstraat 1, toch
echt te gortig en na veel gesteggel over huren of kopen, over waar (Amsterdam, Utrecht, enz.) en
wat wij ons konden permitteren ging de kogel dan toch door de kerk en kon het bestuur op zoek
naar een geschikt en betaalbaar pand voor het bondsbureau.
Toen de aanschaf van het pand in Haarlem reëel leek had het KNSB-Bestuur begrijpelijk de
behoefte de Bondsraad op zeer korte termijn bijeen te roepen maar op een doordeweekse dag lukte
dat bijna vanzelfsprekend niet; slechts een klein deel kon aan die oproep gehoor geven. Dat was ook
het moment dat het bestuur zich realiseerde dat een “kleine Bondsraad” wel handig zou kunnen
zijn; bijvoorbeeld een “voorzittersoverleg”.
Uiteindelijk kwam dat voorzittersoverleg er met als argument dat vrijwel alle voorzitters van de
regionale bonden deel uitmaakten van de Bondsraad. 7
Na de aanschaf van het pand te Haarlem is men ‘vergeten’ het gremium te bedanken en op te heffen
en leed het lange tijd een slapend bestaan en op de momenten dat er spanningen tussen bestuur en
Bondsraad ontstonden werd dat voorzittersoverleg benut om de problemen weg te masseren.

5
6
7

Zie Schakend Nederland nr. 5/77
Zie Schakend Nederland nr. 12/80
Voor een boeiend verslag van de finale vergadering zie Schakend Nederland 1991/04,blz.15-16
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Maar niet alle voorzitters zijn, per definitie, lid van de Bondsraad. Een primus per delegatie
aanwijzen zou al zorgvuldiger zijn maar het voorzittersoverleg was een feit. Dat leidde soms in de
vergadering van de Bondsraad tot nieuwe problemen omdat die Bondsraad niet van zins was de
conclusies van het voorzittersoverleg over te nemen.
Helaas heeft men steeds verzuimd bij wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement dit
gremium een zekere status te geven.
Voorjaar 1991
Al eerder gememoreerd kwam ooit Rotterdam in beeld, Utrecht en Santpoort maar voorjaar 1991
krijgt het KNSB-Bestuur dan toch de Bondsraad achter hun voorstel tot aanschaf van het pand in
Haarlem. Zie het verslag in SN 91-4, blz. 15-16, van de hand van de hoofdredacteur Minze bij de
Weg. Helaas is het kader linksboven op blz. 16 over een deel van de tekst heen gekomen maar de
kern blijft duidelijk.

Halvering Bondsraad
Voor wat betreft de samenstelling van de Bondsraad maken we een flinke stap. Niet dat het al die
tijd rustig was aan het front; oh nee! De KNSB is door diverse crises gekropen en heeft een flink
aantal voorzitters en andere bestuurders zien ‘langskomen’.
10 Juni 2006
is de Bondsraad weer bijeen. Uit de notulen van die vergadering komt bij punt 9. KNSB strategische
bond de volgende tekst:
“De voorzitter vraagt de Bondsraad zich uit te spreken over een aantal wezenlijke vragen. Hij wil
daarmee aftasten of de Bondsraad kan instemmen met de richting die het bestuur voorstaat.
Instemming betekent dus niet meteen “invoering”, maar geeft het bestuur toestemming plannen in
die richting te gaan ontwikkelen en terug te komen met een uitgewerkt voorstel.
…
Bij vraag 4 (beperking van het aantal leden van de huidige Bondsraad) stelt de heer Avis (NHSB)
voor om in ieder geval het systeem van machtigingen af te schaffen. Dit voorstel wordt direct door
de vergadering aangenomen.”
Uit wiens koker de vragen (9 stuks) kwamen wordt niet helemaal duidelijk en ook jammer is dat de
vragen en de besluitvorming daarover niet expliciet zijn genotuleerd. Je zou het een heel sterk
argument kunnen noemen tegen te summiere notulering.
Overigens meen ik mij te herinneren dat niet alleen de heer Avis maar ook een vertegenwoordiger
van zowel de HSB als van de RSB tegen machtigingen (eigenlijk volmachten) was; hoewel die
RSB-er er regelmatig gebruik van had gemaakt!
30 September 2006
komt de Bondsraad weer bijeen, nu in Haarlem, onder voorzitterschap van J. Roozeboom en het
werd zo ongeveer de meest tumultueuze vergadering ooit.
Kort na deze vergadering besluiten de voorzitter en het halve bestuur een punt achter hun
bemoeienis te zetten; de zoveelste crisis binnen de KNSB-gelederen.
25 November 2006
komt de heer Avis alleen ter vergadering maar met een volmacht. Er waren die vergadering maar
liefst 11 (elf) bondsraadsleden die een collega een volmacht hadden gegeven. Vergeten wat ze
hadden besloten in juni?
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9 Juni 2007
Uit de notulen van de Bondsraad van die 9e juni komt het volgende citaat:
11. Wijzigingsvoorstel Statuten t.b.v. structuur Bondsraad
De heer Avis (NHSB) geeft een toelichting op het voorstel van de NHSB om het aantal
afgevaardigden in de Bondsraad te halveren en het machtigingssysteem af te schaffen.
De heer Roseboom (OSBO) is van mening dat de voorstellen van de NHSB cosmetisch zijn en het
werkelijke probleem niet oplossen, te weten de organisatiestructuur van de KNSB, die lijnrecht
staat tegenover de aanbeveling van NOC*NSF: “de organisatie kent binnen haar grenzen geen
zelfstandige geledingen die een eigen beleid (kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de
ALV vastgestelde beleid”. De OSBO is van mening dat op termijn de regionale bonden moeten
worden opgeheven om de weg vrij te maken voor een regionaal uitvoerende organisatie. De OSBO
verzoekt het KNSB-bestuur op de Bondsraad van september dit voorstel te bespreken.
…
Wat de voorstellen van de NHSB betreft komen nog enkele bezwaren naar voren. Beperking van het
aantal gedelegeerden in de Bondsraad kan leiden tot verschraling van de meningsvorming, het
draagvlak naar verenigingen zal kleiner worden en besluitvorming verloopt trager als
Bondsraadsleden met onvoldoende kennis van zaken besluiten eerst moeten terugkoppelen met de
achterban.
…
Het voorstel tot wijzigingen 1 en 2, betreffende artikel 10.1 en 11.3 wordt na schriftelijke stemming
met 18 stemmen tegen en de overige stemmen vóór aangenomen.
Het voorstel tot wijzigingen 3 en 4, betreffende artikel 12.2 en 12.4 wordt middels handopsteking
met gekwalificeerde meerderheid aangenomen.
Omdat ik niet beschik over de letterlijke voorstellen moet ik een beetje gokken waar de genoemde
artikelen over gaan. Wel beschik ik weer over de Statuten van 31-8-2001 maar dat hoeft natuurlijk
niet de versie te zijn die gold in juni 2007.
Artikel 10.1a regelt het aantal (4) per regionale bond;
Artikel 11.3 regelt de bijeenroeping van de Bondsraad op verzoek van een aantal leden;
Artikel 12.2 regelt het aantal stemmen per afgevaardigde;
Artikel 12.4 regelt het stemmen per volmacht.

Terug naar af?
Juni 2017
10 Jaar later zet de heer Avis de tweede stap in de richting van verkleining van de Bondsraad, teniet
doen van de voorstellen van (destijds) voorzitter J.W. Ruth en daarmee de klok terug te draaien;
maar zijn voorstel haalt het (nog) niet. Wat niet inhoudt dat we verder van het idee verschoond
zullen blijven, immers een organisatie heeft geen geheugen!...................................................... >>>
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Alternatieve opzet
Eén van de argumenten voor verkleining van de Bondsraad werd ingegeven door de lange duur van
sommige vergaderingen; er zouden teveel sprekers teveel tijd vergen.
Maar dat was aantoonbare nonsens omdat meestal maar één spreker per regionale bond het woord
voerde. Bij de enkele keer dat er een uitzondering op die regel werd gemaakt was dat, vooral voor
het KNSB-Bestuur, relevant om te weten; kennelijk had men binnen die regionale bond een
wezenlijk aantal leden dat anders dacht over bepaalde zaken.
Maar de Bondsraad verkleinen om tegenspraak te voorkomen is op zijn minst een obscuur argument
dat helaas meespeelde bij deze en gene.
Toch was de opzet van de vergaderingen soms vervelend voor een deel van deelnemers. Wanneer
bij voorbeeld een jeugdleider of competitieleider deel uitmaakte van de delegatie en die de hele
ochtend bij een stevige (lees: ellenlange) discussie over de begroting moest zitten terwijl zijn/haar
interessepunt pas veel later aan de orde kwam, dan was dat minstens onprettig.
Toch moeten we niet terug willen naar een situatie dat er onvoldoende expertise in de Bondsraad
zit. Dat is niet goed voor het bestuur, niet goed voor de Bondsraad en niet goed voor het schaken.
Hoe zou het anders kunnen?
We zouden een vergadering van de Bondsraad plenair kunnen beginnen met Opening, Mededelingen en Notulen van de vorige vergadering (dat kan m.i. beter aan het begin dan aan het eind van de
vergadering).
Hierna splitst het gezelschap zich op in ‘commissies’ (voorgezeten door het betreffende bestuurslid)
voor de meer specifieke onderwerpen. De conclusies die daar worden getrokken melden de
delegatie aan een ‘woordvoerder’ per regionale bond en in het plenaire, afsluitende deel van de
vergadering wordt er dan gestemd en/of geamendeerd.
Dat stemmen zou, in deze tijd, niet meer met een stemmenblok moeten gebeuren maar voor het
correcte aantal stemmen (= leden) per regionale bond.
Mijn gevoel zegt mij dat we zo niet alle problemen zullen oplossen maar de delegatieleden wel met
meer plezier naar de vergadering komen en dat het waarschijnlijk is dat die vergaderingen sneller
zullen verlopen.
En hier wilde ik het voorlopig bij laten maar uiteraard ben ik gaarne bereid het een en ander toe te
lichten.
*-*-*
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Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 9 december
2017 in het Utrechts Stedelijk Gymnasium, aanvang 13.15 uur.

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
Bond

Stemmental
ongeacht aantal
aanwezigen

Afgevaardigden

FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB
LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers. Leden (PL)

2x4=8
2x4=8
2x4=8
2 x 7 = 14
2 x 7 = 14
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x3=6
2 x 6 = 12
2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8

S. Visser, B. van der Zwaag
F. van Amerongen, R.P. Kroezen
E. Blom, E. Mijnheer
N.J. Bosman, D. Hoogland
M. Janssen, H.T. Wagenaar
E.M.M. Roosendaal
A.F.R. Avis, J. de Boer, J. Poland, A.F. Strik
R.P.M. van Leijden, W. Zwinkels
A.E. Dekker
A. Ayala, P. de Weerd
P. Greefhorst, A.B.C.H. Vermue
L.H.M. van Gelder
afgemeld
afgemeld
J.K. de Boer
afgemeld
J. Krabbenbos
R.A.J.A. Olthof
H. Eppinga

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
M.H.K. van Amerongen, voorzitter
A. Baas
F.J.M. Lommers
I. Paulet
J. Stomphorst
J.P.A. Wissink

Bondsbureau
D.U.C. Tjiam
T. Können, notulist

Afwezig m.k.
Afvaardiging CSVN
Afvaardiging NBC
Afvaardiging NSVG
M. Bosman
F.G. Maas
E.H. Rebers
A.A. Schuering

Toehoorders
M. Degeling
J.P. de Vries (voorzitter FAC)
S. Westra

Ereleden/leden van verdienste
-
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1. Opening
Om 13.26 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen post
Bericht van verhindering is ontvangen van het bestuurslid dhr. Rebers, van de NBC en van de leden
van verdienste dhr. Bosman, dhr. Maas en dhr. Schuering.
Dhr. Wulffers (HSB) kan vanwege ernstige gezondheidsproblemen (opname in het ziekenhuis na een
hartaanval) niet aanwezig zijn. De voorzitter spreekt haar hoop op een voorspoedig herstel uit, wat
door de vergadering met instemming wordt begroet.
Van de RSB is een ingekomen mededeling ontvangen, die onder punt 7 wordt behandeld.
Bestuurslid dhr. Lommers maakt bekend dat hij ook is toegetreden tot het bestuur van het Max Euwe
Centrum.
Dhr. Roosendaal (SGA) heeft een vraag over de agenda: waarom is de vaststelling van de notulen aan
het eind van de vergadering gepland in plaats van aan het begin? De voorzitter antwoordt dat die
werkwijze door de bondsraad is goedgekeurd en ook de vorige vergadering al is gevolgd.
3. Wijzigingen samenstelling bestuur
Als bestuurslid treden per direct af dhr. Rebers (onvoorziene persoonlijke omstandigheden) en aan het
eind van de vergadering (bij agendapunt 9) dhr. Stomphorst (bereiken maximale termijn). Verschuivingen in de portefeuilles zijn het gevolg. Lommers (de aanduiding ‘dhr.’ of ‘mevr.’ wordt in dit verslag na de eerste keer weggelaten) heeft de rol van secretaris op zich genomen en de portefeuille Topschaak is overgenomen door dhr. Wissink. Voor de portefeuille Jeugdschaak, een belangrijke gezien
de ambities van de bond, draagt het bestuur Iozefina Paulet voor als nieuw lid.
Mevr. Paulet vertelt dat haar motivatie om in het bestuur plaats te nemen veel te maken heeft met de
voordelen die zij in haar jeugd van het schaken heeft gehad. Ze heeft erdoor geleerd zich te concentreren en door te zetten, maar even belangrijk is dat ze er vrienden door heeft gemaakt. Het stimuleren
van cognitieve vaardigheden en de brug die het schaken tussen verschillende culturen kan slaan zijn
voor haar redenen om zich voor het Nederlandse jeugdschaak in te zetten. De vergadering verwelkomt
mevr. Paulet met een applaus in het bestuur.
Ook voor de opvolging van dhr. Stomphorst heeft het bestuur een kandidaat, namelijk Erik Mijnheer
(SBO). Hij zal de komende tijd gaan meelopen in het bestuur en in de vergadering van juni 2018 worden voorgedragen.
4. Ter bespreking: Meerjarenbeleid 2018-2021
De voorzitter legt de ratio achter het meerjarenbeleid uit: omdat er veel dingen aan het veranderen zijn
– met name de pilot van de vierde klasse KNSB en de regionale bonden die praten over samenwerking
– is er meer behoefte aan een punt op de horizon, een visie over een langere periode. Zij geeft vervolgens met behulp van een projectiescherm een presentatie over het visiedocument. Kort samengevat:
aan allerlei partijen is om input gevraagd, waaronder de bondsraad, andere sportbonden en ook – in het
kader van de participatiesamenleving – mensen die zich helemaal niet met sport of schaak bezighouden. Het bestuur heeft er nadrukkelijk voor gekozen om een paar grote lijnen te benoemen.
Na de reorganisatie is de bond financieel weer gezond, maar voor de toekomst moeten er wel een paar
knopen worden doorgehakt. De 5 fte’s van het bondsbureau kunnen niet alles. De KNSB moeten kiezen, dus niet van alles een beetje doen. De hoofdzaak is dat we iedereen erbij willen betrekken, niet
alleen de leden, maar ook andere liefhebbers. De KNSB wil bouwen aan de grootste schaakcommunity
van Nederland met behulp van vier V’s: 1. Verankeren jeugdschaak, 2. Versterken verenigingen, 3.
Verbinden met de schaakliefhebber en 4. Vernieuwen/aanpassen organisatie/structuur aan tijd en toekomst. Als voorbeeld van hoe het kan laat de voorzitter een filmpje van het Kanaleneiland Open zien,
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een vorige maand door Bureau Berenschot georganiseerd groot jeugdschaakevenement waarbij naast
de KNSB ook veel scholen, de gemeente Utrecht en Tata Steel betrokken waren. Daarna vraagt zij de
zaal om reacties.
Dhr. Ayala (RSB) baart het wat zorgen dat er wordt geadverteerd met de geschiktheid van schaken
voor kinderen met ADHD. Als dat veel van zulke kinderen aantrekt, kunnen andere kinderen eronder
lijden. En misschien gaat het opleiden van trainers om daarmee om te gaan veel geld kosten. Dhr.
Tjiam reageert dat er plannen zijn om een opleiding voor schoolschaaktrainers te starten, waar mensen
die al trainer zijn leren met dergelijke dingen om te gaan. De voorzitter geeft aan dat in het filmpje van
Berenschot een leerkracht het over ADHD heeft, maar dat dit geen onderdeel van het visiedocument
betreft. Er wordt vaker gesteld dat schaken hieraan een bijdrage kan leveren, maar de KNSB pretendeert geenszins dat het er dé oplossing voor is.
Dhr. De Weerd (RSB) merkt op dat een visiedocument iets anders is dan een implementatieplan. ‘Iedereen is aan zet’ is een mooi streven, maar hij wil benadrukken dat het belangrijk wordt goed na te
denken over de vraag wie van al die betrokken partijen wat doet: de KNSB, de regionale bonden, de
verenigingen, overheden, stichtingen… Als de verantwoordelijkheden niet heel duidelijk zijn, wordt
het een chaos. De voorzitter antwoordt dat de begroting en het jaarplan per jaar duidelijkheid zullen
moeten scheppen over ieders rol. Maar het is een ingewikkeld traject, van productie naar regie, met
steeds meer partners. Dat het wat chaotisch wordt is misschien niet te voorkomen. De Weerd stelt
daarop voor op de themadag een workshop ‘wie doet wat’ te houden, die hij als vrijwilliger wel mede
wil organiseren. Dat lijkt de voorzitter een goed idee.
Dhr. Eppinga (PL) merkt op dat het cijfer van 49 % meisjes onder de jeugdschakers mooi overeenkomt met het aandeel vrouwen in de Nederlandse bevolking, maar dat dat cijfer onder actieve volwassen schakers bij lange na niet gehaald wordt. Hij stelt voor de genderneutraliteit te doorbreken met
gerichte acties om meer vrouwen in de ‘community’ te krijgen. Mevr. Paulet reageert dat het erom
gaat het idee te doorbreken dat vrouwen samen ‘vrouwendingen’ moeten doen en dat schaken een
oorlogsspel en dus een mannending is. Haar eigen damesleerlingen durfden niet naar een club, maar
gaven wel schaakles aan hun kleindochters. Zo veranderen ideeën uiteindelijk toch. Dhr. Stomphorst
voegt toe dat Judith van Amerongen bij HSG een groep van uiteindelijk 13 vrouwen heeft leren schaken, waarvan er ook drie of vier lid van de club zijn geworden. Het komt dus wel voor elkaar, als je ze
maar eenmaal over de drempel hebt. De voorzitter merkt op dat Judith het op de volgende themadag
graag over dat project wil hebben.
Dhr. Hoogland (OSBO) spreekt zijn waardering uit over het visiedocument: het is helder, bondig en
inspirerend. Hij mist alleen een visie op de rolverdeling KNSB – regiobonden – verenigingen. Vooral
naar de rol van de regionale bonden is hij benieuwd. Verder is Speerpunt 3, Verbinden met de schaakliefhebber, nieuw en wordt het minst belicht. Hij vraagt daar meer aandacht voor. De voorzitter antwoordt dat de rolverdeling in de komende tijd moet worden ingevuld. Speerpunt 3 is onontgonnen
terrein – ook daarvan moet de invulling nog komen.
Ook dhr. Dekker (HSB) vindt het document een goed stuk. Hij mist wel een passage over het versterken van het kader. Zo’n tekstgedeelte komt wel voor in het jaarplan, maar hoort ook in het visiedocument te staan. De voorzitter zegt dat die passage er inderdaad beter bij had gekund in de inleiding van
Speerpunt 2.
Na eveneens zijn complimenten over het document te hebben uitgesproken, wijst Eppinga (PL) op een
kleine begripsverwarring. In het tekstvak op pag. 4 staat ‘Elke schaakliefhebber wil verbonden zijn aan
de grootste schaakcommunity in Nederland, de KNSB’. Maar verder verwijst de term ‘community’ in
het stuk naar de groep van alle Nederlanders die kunnen schaken. De KNSB is dus niet de schaakcommunity. De voorzitter geeft toe dat dat niet klopt: de KNSB wil een verbindende, overkoepelende
rol in de community spelen.
5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2018
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- Advies FAC
Dhr. De Vries brengt als voorzitter van de Financiële Advies Commissie verslag uit. Er zijn geen
‘technische’ problemen met de begroting geconstateerd. De plannen van het bestuur zijn weliswaar
ambitieus, maar financieel haalbaar, mede vanwege de grote financiële buffer die er is. Of de plannen
wenselijk zijn is aan de vergadering om te beslissen. Een kritiekpunt is dat de communicatie met de
bond niet voor de eerste keer wat stroef verliep; de stukken werden laat aangeleverd. Dat had echter
geen invloed op de kwaliteit van de beoordeling. Wel zijn er afspraken gemaakt om het volgend jaar
beter te laten gaan, mede omdat de FAC dan nog meer punten gaat controleren.
- Begroting & jaarplan 2018
Hoogland (OSBO) spreekt zijn waardering uit voor de heldere nieuwe opzet van de begroting en het
duidelijke verband met het visiedocument. Wel maakt hij zich zorgen over het jaar 2019. In 2018 worden er veel activiteiten gestart, waarvan de regie nog moet worden ingevuld. Over activiteiten in 2019
is in het jaarplan niet veel te lezen, en ook wordt de begroting van dat jaar op pag. 4 ‘beleidsarm’ genoemd. Gaat dus in 2019 alles tot stilstand komen? De Vries (FAC) en dhr. Baas leggen uit dat er in
2018 veel eenmalige uitgaven zijn, nodig om de plannen van het bestuur in gang te zetten, waardoor er
meer kosten zijn dan normaal. In 2019 zijn die extra uitgaven niet meer nodig – dat is wat er met het
woord beleidsarm wordt bedoeld – en dus keert de begroting dan weer terug naar het niveau van 2017.
Baas vult aan dat het niet de bedoeling is om in 2019 ook wat activiteiten betreft weer op het niveau
van 2017 uit te komen. Het bestuur en de zaal zijn het erover eens dat het woord ‘beleidsarm’ wat
ongelukkig gekozen was: het wekt de onterechte indruk van een gebrek aan ambitie.
Eppinga (PL) vraagt waarom de begroting niet, althans in schematische vorm, doorloopt t/m het jaar
2021, aangezien het meerjarenbeleid ook t/m dat jaar doorgaat. De Vries (FAC) zegt dat de FAC dat
ook aan het bestuur heeft gevraagd. Het bestuur antwoordde dat het niet haalbaar was, omdat door de
vele veranderingen het ledental niet goed valt in te schatten. Als er 64.000 kinderen gaan schaken,
zoals de ambitie is, dan levert dat veel inkomsten op – zijn het er veel minder, dan niet. Daarom is
afgesproken dat er aan het eind van 2018 een driejarige begroting komt. Daarin is het effect van de
‘eenmalige schok’ te verwerken.
Dhr. Wagenaar (SGS) leest onder punt 7 van het jaarplan dat er wordt gewerkt aan een competitiewebsite en een kalenderwebsite. De Nederlandse hockeybond heeft een competitie- en standenmonitor, waarbij de standen van alle regionale competities op één site te vinden zijn, en Wagenaar heeft er
vaker voor gepleit dat de KNSB zoiets ook krijgt. Is de bond nu inderdaad zo’n systeem aan het optuigen? Wat is er aan de twee genoemde websites beter dan wat we nu hebben? Tjiam antwoordt dat met
de competitiewebsite het huidige uitslagensysteem, netstand, wordt bedoeld, en dat dat ook open staat
voor de regionale bonden. Hij zal de vraag voor een meer gedetailleerde beantwoording voorleggen
aan dhr. Stolk (Bondsbureau) en diens antwoord rondmailen.
Dhr. Greefhorst (ZSB) vraagt of het toeval is dat de stijging in de kosten van het NK van € 34.000 in
2017 naar € 78.000 in 2018 (pag. 23) bijna gelijk is aan de subsidie van € 50.000 die voor het NK van
2018 is binnengehaald. Baas antwoordt dat er in 2017 een toernooidirecteur was die het NK organiseerde en daarvoor € 34.000 van de KNSB vroeg. De sponsoring ging buiten de KNSB om. Vanaf
2018 is de organisatie rechtstreeks de verantwoordelijkheid van de bond. Zowel de uitgaven als de
inkomsten (sponsoring) gaan daardoor omhoog. Doordat de bond de sponsoring krijgt, wordt het evenement een BTW-activiteit en dat levert de bond € 6.000 op. Dekker (HSB) is blij te horen dat het niet
om een cosmetische verandering gaat. Wel hoopt hij dat er in 2019 meer sponsors komen en dat de
workshop daarover volgend jaar, anders dan dit jaar, doorgaat.
Dekker (HSB) merkt verder op dat er onder punt 6, kadervorming, vijf activiteiten worden genoemd
die geen van alle op verenigingen zijn gericht. Tjiam antwoordt dat er de themadagen zijn, die onder
punt 5, communicatie, vallen.
Dekker (HSB) vindt ook dat de kosten voor Schaakmagazine nogal een fors deel zijn van de kosten
voor communicatie en algemene dienstverlening (punt 5 van de begroting): € 85.000 is bijna de helft
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van het totaal van ruim € 175.000. Op de € 29.000 aan verzendkosten is misschien te besparen door
ook een digitale versie aan te bieden. Wordt de behoefte aan een papieren resp. digitale editie geïnventariseerd? Baas antwoordt dat er een enquête onder de leden zal worden gehouden over Schaakmagazine, waarbij ook de mogelijkheid van een digitale editie aan bod komt. Dhr. Van Amerongen (NOSBO) vindt de huidige kosten van 3 tot 5 euro per persoon per jaar niet veel geld voor de leden. Eppink
(PL) wijst erop dat New In Chess zijn digitale editie, met een gameviewer, voor hetzelfde bedrag als
het papieren blad aanbiedt.
Dekker (HSB) vraagt ten slotte of de reiskosten i.v.m. de nieuwe competitie-opzet zijn meegenomen in
de begroting voor 2018. Daar is inderdaad rekening mee gehouden, antwoordt Baas.
Dhr. Van Gelder (NBSB) vraagt hoe het komt dat de kosten voor juridisch advies (onder ‘5. Overige
organisatielasten’ op pag. 8) met 50 % stijgen, van € 2.000 naar € 3.000. Volgens de voorzitter is dat
vanwege de sponsoring: in januari wordt er een contract voor drie jaar getekend met Deloitte en er
gaan meer sponsorcontracten komen. Die moeten juridisch goed worden gecheckt. Daarnaast is er
advies ingewonnen voor TeamNL en zal dat naar verwachting de komende jaren vaker nodig zijn.
Baas vult aan dat het jeugdschaak buiten alle sponsorcontracten (behalve de hoofdsponsoring door
Deloitte) zal worden gehouden, om de continuïteit te waarborgen.
De begroting wordt bij acclamatie aangenomen.
6. Ter besluitvorming: Wijziging statuten KNSB in verband met matchfixing
Dhr. Tjiam licht toe: NOC*NSF verplicht alle aangesloten sportbonden met een topsportprogramma
om een tuchtreglement voor matchfixing te hebben. Officieel moest dat al voor het eind van 2016 in
orde zijn. NOC*NSF heeft een jaar overschrijding van die termijn gedoogd, maar voor eind 2017 moet
de KNSB echt over zo’n reglement beschikken. Aangezien de bond al is aangesloten bij het Instituut
Sportrechtspraak (ISR), is de eenvoudigste oplossing om op de juiste plaatsen in de statuten een verwijzing naar het Tuchtreglement matchfixing van dat instituut op te nemen.
Dhr. Ayala (RSB) merkt op dat het genoemde Tuchtreglement geen onderscheid maakt tussen minderen meerderjarigen. Betekent dat dat ook de jeugdleden er kennis van moeten nemen? Volgens de voorzitter is dat strikt genomen inderdaad het geval.
Dhr. Roosendaal (SGA) vraagt of het woord ‘Leden’, waarmee artikel 3 van het reglement begint,
verwijst naar alle leden van de KNSB. Nadat de voorzitter dat heeft beaamd, geeft Roosendaal aan dat
de verbodsbepalingen tegen wedden in hetzelfde artikel wel erg streng zijn gesteld: volgens lid 2b mag
een KNSB-lid niet wedden op de uitslag van de volgende WK-match en zou een voetballer niet mogen
meedoen aan de voetbaltoto. Er ontstaat enige discussie, want niet iedereen in de zaal is het met Roosendaals interpretatie eens. De voorzitter zegt toe dat dit bij het ISR nagevraagd wordt.
Niettegenstaande deze hangende kwestie wordt het voorstel tot wijzigen van de statuten in stemming
gebracht en bij acclamatie aangenomen.
7. Stukken ter info
- Rapportage aan Bondsraad
Hierover zijn geen vragen.
- Rapportage voorbereiding pilot uitbreiding landelijke competitie
Dhr. Kroezen (NOSBO) stelt voor de pilot te verlengen. De evaluatie is nu gepland in december 2019,
als er nog maar één compleet seizoen volgens de nieuwe opzet gespeeld is. Voor een goede evaluatie
lijkt het beter twee seizoenen mee te nemen, wat zou betekenen dat de evaluatie op z’n vroegst in juni
2020 plaatsvindt. Mocht dan het besluit genomen worden niet door te gaan, dan is het misschien te laat
om de opzet van het seizoen 2020-2021 nog te veranderen. In dat geval zou dat seizoen nog volgens de
pilot-opzet gespeeld moeten worden en gaat de terugkeer naar het oude systeem met het seizoen 20212022 in. De pilot duurt dan dus drie i.p.v. twee jaar. De voorzitter zal dit voorstel aan de werkgroep
doorgeven.
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- Ingekomen stuk RSB
Ayala (RSB) stuurde een mail waarin hij de volgende vragen uit zijn bond aan het bestuur voorlegde:
1. Is er voldoende regionale spreiding voor teams met eenzelfde niveau? 2. Wat is de relatie tussen het
aantal teams per beoogde divisie uitgesplitst per regionale bond (en nog beter: uitgesplitst naar vestigingsplaats vereniging)? 3. Hoe ver zou ons team met gem. 1450 gaan reizen om gelijkwaardige tegenstand te ondervinden? Ook in de hogere divisies (4e, 5e) zou het fijn zijn om dit te weten. 4. Hoeveel van de opgegeven teams voor de 4e divisie en lager spelen nu al op zaterdag regionaal?
Strik (NHSB) meldt dat hij de mail met de vragen niet gekregen heeft. Inderdaad is de mail alleen aan
de vaste leden van de bondsraad gestuurd, niet aan de leden van de werkgroep. Het bestuur biedt daarvoor excuus aan en zegt toe de mail alsnog aan de werkgroep te sturen. Tjiam heeft de vragen uit de
mail aan de werkgroep voorgelegd en geeft de ontvangen antwoorden nu per punt door: 1. Dat is wel
de verwachting. Als er isolatie van een team dreigt, vragen we aan het team of het toch wil meedoen.
2. OSBO, NHSB en NBSB verwachten een hoger aantal teams, verder zijn de teams vrij regelmatig
gespreid over de bonden.
De antwoorden 1 en 2 vragen weinig tijd, maar vanaf punt 3 ontstaat er meer discussie. Antwoord 3:
Daarover is pas na juni 2018, als de inschrijving is geweest, iets te zeggen. Stomphorst merkt op dat
een team zich zonder kosten kan terugtrekken als de reisafstanden te groot blijken, Ayala spreekt daarover zijn tevredenheid uit. Dekker (HSB) is het niet eens met de stelling dat er over de reisafstanden
nog niets te zeggen valt. Hij weet welke teams in de HSB al van plan zijn zich in te schrijven en zou
dus een eerste inschatting kunnen geven. Om op vragen van de verenigingen (en anderen) te kunnen
antwoorden is het belangrijk er bovenop te zitten. Dekker roept de bonden dan ook op niet tot de zomer te wachten met contact opnemen, maar ‘hun’ verenigingen regelmatig te vragen wat voor teams
ze denken af te vaardigen. Op die manier wordt het beeld steeds scherper. Tjiam sluit zich daarbij aan.
Strik (NHSB) stelt voor om verenigingen die in eerste instantie niet mee willen doen, bij een volgende
bevraging te stimuleren om dat te heroverwegen. Van Amerongen (NOSBO) voegt toe dat ook de vorming van combinatieteams moet worden gestimuleerd. En laten de regionale bonden zorgen dat de
competitieleiders de resultaten van de enquête kennen, zodat ze goed beslagen ten ijs komen. De voorzitter vindt dit zinnige ideeën en vraagt ook de werkgroep te blijven communiceren hoe de stand van
zaken is. Er wordt voor gezorgd dat de werkgroep de punten doorkrijgt voor zijn bijeenkomst in maart.
Tjiam gaat verder met de beantwoording van de laatste vraag: 4. De enquête was niet zo specifiek dat
we dat per team kunnen zeggen. Wel wordt er in veel promotieklassen op zaterdag gespeeld. Ayala
(RSB) vraagt daarop om een voorbeeld: wat is bijv. het verwachte aandeel van de NBSB, die al op
zaterdag speelt? Tjiam: de verwachting is 89 teams op vierdeklasseniveau, waarvan twaalf van de
NBSB: de tien teams in de huidige promotieklasse plus twee sterke teams uit de eerste klasse. Ayala
vindt het verheugend en boven de verwachting van de RSB dat het totaal aantal teams op basis van de
65 % respons al op 206 ligt. Dat gaat al richting drie extra klassen.
Dhr. Zwinkels (LeiSB) vraagt of de teams die dit seizoen uit de promotieklasse degraderen, het recht
houden op inschrijving in de vierde klasse KNSB. Stomphorst antwoordt dat daar niet expliciet op is
ingegaan. De gedachte was om de huidige teams in de promotieklasse en de promovendi uit de eerste
klasse dat recht te geven. Vermoedelijk vallen de degraderende teams in de promotieklasse daar ook
onder, mits hun ratinggemiddelde 1800 of hoger is. Strik (NHSB) vindt dat er iets wringt: wat als een
team boven de 1800 honderd of tweehonderd Elopunten kwijtraakt omdat een deel niet op zaterdag wil
spelen? Dhr. Olthof (ARVES) merkt op dat een niet-degradant met hetzelfde probleem te maken kan
krijgen. Stomphorst en de voorzitter zien graag dat die kwestie in de eerstvolgende werkgroepvergadering aan de orde wordt gesteld. Stomphorst suggereert een ratinggrens als oplossing.
Kroezen (NOSBO) vraagt of het tijdens de pilot zo blijft dat alle clubs met een team in de KNSBcompetitie ook aan de KNSB-bekercompetitie mogen deelnemen. Er kunnen dan veel meer clubs
meedoen dan nu. Hij wil ook weten of een vereniging met een team dat het recht heeft om aan de
KNSB-competitie deel te nemen, maar daar geen gebruik van wil maken, wel aan de KNSB-beker
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mag meedoen. Strik (NHSB) heeft van Koos Stolk van het bondsbureau gehoord dat het antwoord twee
keer ja is. Kroezen heeft dat ook gehoord, maar wil de beslissing van de bondsraad horen – die gaat er
uiteindelijk over. De voorzitter zegt toe de kwestie aan de werkgroep voor te leggen en voor de bondsraadvergadering van juni 2018 op de agenda te zetten.
Van Gelder (NBSB) heeft het bondsbureau gevraagd om een lijst met clubs in de NBSB die zich voor
de Vierde Klasse willen inschrijven. Hij kreeg een lijst met e-mailadressen van contactpersonen, waar
hij zelf de naam van de bijbehorende club bij moest vinden – het was handiger geweest als clubs zelf
op de lijst hadden gestaan. Van Gelder heeft ook nog een nieuw verzoek: een landkaartje o.i.d. waarop
is af te lezen hoe de aantallen teams met een rating tot 1800 en tot 2000 over Noord-Brabant verdeeld
zijn. De voorzitter noteert ook dit als vraag aan de werkgroep.
- Data 2018 Bondsraad en Bondenoverleg
Dhr. Vermue (ZSB) merkt op dat het bondenoverleg van 25 april voor hem in een vakantie valt. Het
bestuur zal kijken of dat voor meer mensen een probleem is en of het mogelijk is het overleg een week
te vervroegen. Van Gelder (NBSB) stelt namens Erika Sziva een vraag die niets met de data van de
bondsraad en het bondenoverleg te maken heeft: of het NK rapid voor de jeugd dat zij gaat organiseren
een maand kan worden vervroegd. Het bondsbureau zal navragen of dat mogelijk is.
8. Ter vaststelling: Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017
- Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
- Notitie opvolging actiepunten Bondsraad 17 juni 2017
Dekker (HSB) heeft een opmerking over actiepunt 70. Er wordt gemeld dat de financiële positie van de
FIDE is verbeterd, zodat er nu geen financiële risico’s zijn voor de KNSB. Dat is mooi, maar Dekkers
vraag was algemener: welke risico’s loopt de KNSB als het saldo van de FIDE negatief wordt? Tjiam
stelt dat de KNSB pas problemen krijgt in het onwaarschijnlijke geval dat de contributie aan de FIDE
ineens – met instemming van een meerderheid van de aangesloten landen – zeer sterk wordt verhoogd.
Nu ligt die onder de € 10.000. Dat antwoord is voor Dekker afdoende.
9. Rondvraag
Volgens Roosendaal (SGA) ziet het netstand-systeem er netjes uit. Het is alleen een beetje doorgeslagen bij de verwerking van de KNSB-bekercompetitie: de stand wordt bijgehouden alsof het om een
gewone poulecompetitie gaat, waardoor bijv. alle teams die in de eerste ronde zijn uitgeschakeld worden vermeld met een score van 0 matchpunten. Roosendaal ziet graag een verwerking die beter bij het
bekersysteem past. Moet het misschien met de hand? Vermue (ZSB) voegt daaraan toe dat bij de stand
2-2 de uitslag van de beslissingsvluggertjes ontbreekt, en Kroezen (NOSBO) meldt dat de wedstrijddata er niet bij staan. De voorzitter belooft dat er naar deze punten gekeken wordt.
Dhr. De Boer (NHSB) wil voor de volgende bondsraadvergadering graag de vraag agenderen hoe de
bond en de verenigingen moeten omgaan met de nieuwe privacywetgeving, die in mei 2018 van kracht
wordt. De voorzitter stemt daarmee in.
Van Amerongen (NOSBO) stelt als doelstelling voor dat in 2025 in elke sportkantine een schaakspel te
vinden is. Sportverenigingen en schaakverenigingen moeten elkaar leren kennen tot wederzijds voordeel. Hij roept ertoe op schakers en verenigingen te stimuleren materiaal dat ze kunnen missen bij de
sportclubs aan te bieden. De voorzitter reageert dat de KNSB met andere sportverenigingen in gesprek
is, waarvan er in elk geval een paar geïnteresseerd zijn.
De voorzitter richt nu het woord tot de vertrekkende Jan Stomphorst. Hoewel ze nog geen twee jaar
samen met hem in het bestuur heeft gezeten, weet ze zeker dat ze hem erg zal missen. Hij is iemand
van de verbinding en de dialoog, van het gevoel en de menselijkheid, die tegelijk zijn mening niet
onder stoelen of banken steekt. Het was Jan Stomphorst die er, zodra hij in het bestuur kwam, voor
zorgde dat de regionale bonden weer regelmatig werden bezocht. Daarvoor reisde hij zelf stad en land
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af – gemiddeld zo’n 300 km per week, zoals de voorzitter heeft uitgerekend. De band met de regio’s is
daardoor veel beter geworden. Het is voorgekomen dat de LiSB een vergadering verzette om te zorgen
dat Jan Stomphorst erbij kon zijn. Volgens de berekeningen van de voorzitter heeft hij gemiddeld een
dag in de week aan het werk voor de bond gespendeerd. Daaraan komt nu na negen jaar een eind, maar
gelukkig heeft hij zich wel bereid verklaard als ambassadeur voor het schaken te blijven optreden.
Onder applaus ontvangt Jan Stomphorst een bos bloemen en een persoonlijk cadeau van de voorzitter.
Jan Stomphorst neemt het woord en vertelt hoe hij bij zijn aantreden schrok van het heersende wij/zijdenken tegenover de regionale bonden. Die namen dan ook een houding aan van ‘Zij doen maar’ en
kwamen nauwelijks meer naar de vergaderingen. In ‘zijn’ negen jaar – ze zijn omgevlogen – heeft hij
de samenwerking weer zien groeien. Zelf heeft hij altijd willen klaarstaan voor de verenigingen, niet
alleen voor de bestuurders. Hij is dankbaar voor de gastvrije ontvangst die hij haast altijd kreeg.
Beoogd opvolger Mijnheer (SBO) memoreert dat hij net SBO-voorzitter was toen Jan Stomphorst het
contact met de regionale bonden op zich nam. De sfeer sloeg direct om: Haarlem was niet meer 160
km ver weg, maar zat aan tafel. Stomphorst discussieerde stevig mee, maar dat was juist goed.
Om 15.36 uur biedt de voorzitter aan Iozefina Paulet als nieuw lid van het bestuur een bos bloemen
aan en sluit direct daarop de vergadering.
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Besluiten Bondsraadvergadering 9 december 2017




De Bondsraad benoemt mevr. Iozefina Paulet tot lid van het Algemeen Bestuur.
De Bondsraad keurt de begroting 2018 goed.
De Bondsraad stemt in met de statutenwijziging in verband met matchfixing.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 9 december 2017
Opvoerdatum

nr.

17-06-2017
17-06-2017

70
71

17-06-2017

72

Actiehouder
AB
AB, LiSB, NHSB,
NOSBO, RSB, ZSB
BB

17-06-2017

73

BB

17-06-2017

74

AB

17-06-2017

75

AB

17-06-2017
17-06-2017

76
77

AB
AB

17-06-2017
17-06-2017

78
79

BB
BB

09-12-2017

80

BB

09-12-2017
09-12-2017

81
82

BB
BB

09-12-2017

83

BB

09-12-2017

84

BB

09-12-2017

85

BB

09-12-2017
09-12-2017

86
87

BB
BB

Actie

Actuele status

Deadline

Gevolgen financiële problemen FIDE voor KNSB
Uitwerken alternatieven reiskostenregeling
KNSB-competitie
Uitzoeken gevolgen privacywetgeving voor oudleden in OLA
Scheidsrechters informeren over workshops
nieuwe FIDE-regels
Samenstellen en start nieuwe werkgroep competitie
Nagaan of de KNSB de financiering van de
kwalificaties voor de NJK’s AB en meisjes C
vanaf 2018-2019 op zich kan nemen
Data Bondsraad 2018
Nagaan of op themadag/Bondsraad 9 december
2017 bedrijven zich kunnen presenteren
Naambordjes Bondsraadsleden
Nagaan verschil NOC*NSF subsidie en symbolische Loterij cheque
Workshop ‘Wie doet wat’ (KNSB, regionale
bonden, clubs) voor Themadag 2018
Vraag uitslagenverwerking (SGS)
Navraag bij ISR doen over art. 2b reglement
matchfixing
Voorstel pilot competitie naar 3 jaar verlengen
voorleggen aan werkgroep competitie (suggestie
NOSBO)
Verzoek aan werkgroep competitie landkaart
verdeling over landkaart teams 1800 - 2000
Bondenoverleg 25 april: bekijken of verplaatsen
mogelijk
Nagaan NK rapid jeugd 1 maand vervroegen
Netstand bekercompetitie verbeteringen

Afgerond
Naar BR juni
2018
Afgerond

09-12-2017
02-06-2018

Afgerond

01-09-2017

Afgerond

01-09-2017

Afgerond

Juni 2018

Afgerond
Afgerond

30-09-2017
09-12-2017

Afgerond
Afgerond

09-12-2017
09-12-2017

Legenda:
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau
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09-12-2017

08-12-2018
02-06-2018
02-06-2018
02-06-2018

02-06-2018
02-06-2018
02-06-2018
02-06-2018

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Overzicht aantal uit te brengen stemmen in de Bondsraad in het jaar 2018
16 februari 2018
18/20198

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2018.
Bond

aantal leden

aantal stemmen

FSB

621

2x4=8

NOSBO

799

2x4=8

SBO

775

2x4=8

OSBO

2166

2 x 7 = 14

SGS

2261

2 x 7 = 14

SGA

1347

2 x 5 = 10

NHSB

1983

2 x 6 = 12

LeiSB

818

2x4=8

HSB

1204

2 x 5 = 10

RSB

1715

2 x 6 = 12

ZSB

447

2x3=6

1740

2 x 6 = 12

658

2x4=8

NSVG

52

1x1=1

NBvS

62

1x1=1

NBC

132

1x2=2

CSVN

107

1x2=2

9

1x1=1

6157

1x8=8

NBSB
LiSB

ARVES
Ind.Leden
Totaal 23053 145
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Opvolging actiepunten vergadering Bondsraad 9 december 2017
Bondsbureau
30 april 2018
18/20459

Uit de Bondsraad van 9 december 2017 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 71: Uitwerken alternatieven reiskostenregeling KNSB-competitie
In het Bondenoverleg van 25 april jl. is afgesproken dat in mei 2018 een overleg (in principe via
Skype) zal plaatsvinden tussen KNSB, LiSB, NHSB, NOSBO, RSB en ZSB. In dat overleg zal worden
onderzocht of er een gezamenlijke lijn met betrekking tot de reiskostenregeling kan worden
gevonden, die aan de Bondsraad zal worden voorgelegd. In afwachting van de uitkomst van dit
overleg is het onderwerp (het oorspronkelijke voorstel van de NHSB voor de BR van 17 juni 2017)
onder voorbehoud geagendeerd voor de Bondsraad van 2 juni 2018.

Actiepunt 80: Workshop Wie doet at oor Themadag
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De voorbereidingen voor de Themadag 2018 starten deze zomer. Deze workshop zal dan ook
worden geprogrammeerd.

Actiepunt 81: Vraag uitslagenverwerking SGS
De SGS heeft gevraagd of er een landelijke uitslagenmodule, met automatische ratingverwerking,
komt. Als voorbeeld werd de KNHB genoemd, die een standenmonitor heeft. Als de KNSB ook
zoiets heeft, zou dit regionale competitieleiders veel werk besparen.
De KNSB is inderdaad bezig met een landelijke uitslagenmodule. Er wordt op twee plekken aan
de realisatie hiervan gewerkt:
- De competitiewebsite Netstand is gekoppeld aan OLA. Regionale bonden kunnen Netstand
tegen lage jaarlijkse kosten gebruiken. De LiSB en de NBSB maken al gebruik van Netstand; de
OSBO, SBO en SGS zijn in onderhandeling. Gedurende het afgelopen seizoen zijn er al vele
verbeteringen doorgevoerd.
- De KNSB heeft de website Schaakkalender.nl laten ontwikkelen. Deze kalender heeft twee
functies, waarvan er een operationeel is. Dat is het bijhouden van een landelijke kalender. De
tweede functie die de KNSB aan het ontwikkelen is, is de rating rapportage. Deze functie zit
nog in de testfase. Zodra dit goed werkt, zullen evenementen de ratingrapportage via
schaakkalender.nl gaan doen.

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

Actiepunt 82: Navraag bij ISR over art. 2b reglement matchfixing
Dit betrof een formulering waaruit zou zijn op te maken dat een willekeurige schaker niet mag
wedden op bijvoorbeeld de WK-match schaken. Dit terwijl de bedoeling zou moeten zijn dat een
sporter niet op zijn eigen wedstrijd mag wedden.
Hierover is contact opgenomen met het ISR. Het ISR heeft aangegeven dat de formulering in art.
2b inderdaad onbedoeld te strikt is. Dit zal in de volgende versie van het reglement worden
gecorrigeerd.

Actiepunt 83: Voorstel pilot competitie naar 3 jaar (suggestie NOSBO)
Deze vraag is voorgelegd aan de werkgroep. Die is van mening dat een pilot van 2 jaar toereikend
is. Zie ook het voorstel bij agendapunt 4 van de vergadering van 2 juni 2018.

Actiepunt 84: Verzoek aan werkgroep competitie landkaart verdeling teams 1800 - 2000
De werkgroep competitie is druk bezig geweest met de voorbereiding van de pilot: uitwerking
van reglementen, ondersteuning van regionale bonden bij de aanpassing van hun competities,
uitwerken evaluatiecriteria. Er is nog geen gelegenheid geweest om een landkaart te maken.
Aangezien de conceptindeling voor de 4e klasse KNSB in juni 2018 wordt gemaakt, wordt aan de
Bondsraad gevraagd of deze landkaart nog wenselijk wordt geacht.

Actiepunt 85: Nagaan verplaatsen Bondenoverleg van 25 april naar een andere datum
Het Bondenoverleg heeft op 25 april plaatsgevonden. Bij een peiling vooraf bleken de meeste
bonden aanwezig te kunnen zijn.

Actiepunt 86: Nagaan NK rapid jeugd 1 maand vervroegen
Dit betrof een vraag van de NBSB, mede namens Eindhoven, waar dit toernooi de afgelopen jaren
heeft plaatsgevonden. Vanuit het bondsbureau is aan de organisatie in Eindhoven gemeld dat
een andere datum voor het NJK rapid zeker bespreekbaar is, ook naar een ander deel van het
jaar. Helaas heeft Eindhoven de organisatie van het NK rapid jeugd teruggegeven aan de KNSB.
De KNSB is nu in bespreking met Haarlem voor de organisatie van het NJK rapid

Actiepunt 87: Netstand bekercompetitie verbeteringen
In het afgelopen seizoen zijn er verschillende verbeteringen in Netstand doorgevoerd. Zo is er
veel aandacht besteed aan de navigeerbaarheid. Momenteel zijn wij mogelijke verbeteringen
voor volgend seizoen aan het inventariseren. Suggesties hiervoor zijn welkom.
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