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Gevraagd besluit
Beslissing van de Bondsraad over de opzet KNSB-competitie (keuze tussen variant 1 en 2) en
KNSB Beker 2020-2021
KNSB competitie variant 1
• Alle teams kunnen meedoen op de gebruikelijke manier
• Alle teams die niet mee willen doen, behouden de opgebouwde rechten
• Normale promotie en degradatie
KNSB competitie variant 2
• Alle teams kunnen meedoen
• Alle teams behouden de opgebouwde rechten
• Teams zijn kleiner
• Alleen promotie en degradatie tussen de Meesterklasse en Eerste Klasse
KNSB Beker
• Opzet gelijk aan normale situatie
• Alle verenigingen kunnen meedoen
• Minder teams dan normaal zullen willen meedoen

Toelichting
Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het schaakleven in Nederland. De KNSBcompetitie en KNSB-bekercompetitie 2019-2020 zijn gestopt.
We zijn nu bezig met de plannen voor 2020-2021. Vanwege de vele onzekerheden is dat erg
lastig. Volgens de routekaart van het kabinet die op dit moment (10 juni) geldig is, kunnen
competities op 1 september a.s. starten, maar we weten niet onder welke voorwaarden. Verder
bestaat ook de kans dat de maatregelen in het najaar weer worden aangescherpt.
Reizen onder 1,5 meter afstand heeft beperkingen, daardoor zullen teams reisproblemen kunnen
ondervinden.
Vanwege deze onzekerheden hebben we eerder besloten om de start van de competitie uit te
stellen tot 31 oktober (in de oorspronkelijke planning de 2e ronde). Belangrijk is ook om duidelijk te
hebben wat in het algemene sportprotocol van NOC*NSF wordt voorgeschreven voor de
binnensporten. Met name voorschriften rond luchtverversing en afstand houden zullen relevant
zijn voor schaakclubs.
Anders dan de meeste binnensporten zitten schaakclubs op heel uiteenlopende soorten locaties.
Op basis van het algemene sportprotocol en het eigen aanvullende schaakprotocol kunnen clubs
beoordelen of hun locatie geschikt is voor schaakactiviteiten en hoeveel schakers zij dan kunnen
huisvesten. Op basis daarvan kunnen ze bepalen hoeveel teams ze kunnen inschrijven, voor de
KNSB-competitie en ook voor regionale competities. Het is overigens ook van belang voor hun
clubavond.
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Peiling onder verenigingen
In mei 2020 is een enquête uitgezet om de draagkracht te peilen voor drie manieren om de
competitie te organiseren. De helft van de verenigingen heeft de vragenlijst gedeeltelijk (96) of
geheel (141 verenigingen) ingevuld.

Optie A is een competitie waarbij alle teams thuis bijeenkomen. Het spel wordt online gedaan.
Optie B is een competitie gespeeld volgens het protocol met twee borden per partij.
Optie C is een competitie zoals we gewend zijn.
Wanneer optie C niet mogelijk is wat heeft dan uw voorkeur?
Optie A had 20% steun, Optie B 40% en 40% wist het nog niet.
Bijna iedereen wil terug naar zoals het was.
De online variant voor de KNSB Beker wordt gesteund door ongeveer 40% van de verenigingen.
Uit de enquête blijkt overduidelijk dat online varianten niet tot matig gesteund worden, men wil een
echte schaakbeleving met een tegenstander aan de andere zijde van het bord.
Afwegingen
Omdat uit de enquête blijkt dat er een grote voorkeur is om de competitie op de gebruikelijke wijze
te organiseren hebben we twee voorstellen uitgewerkt die de normale situatie, met in achtneming
van de regels in Corona tijd, het meest benaderen.
De verwachting is dat er minder teams zullen inschrijven dan we gewend zijn. Dit komt door de
beperkingen van de locatie, door de regels om te reizen en omdat mensen vanwege
gezondheidsredenen een jaar overslaan.
Voor beide varianten geldt dat de regels van het RIVM en de overheid nageleefd moeten worden.
Dat kan inhouden dat de competitie lopende het seizoen stilgelegd of gestopt moet worden.
Voor de competitie zal een protocol geschreven worden dat zowel door de zaalbeheerders, de
verenigingen als de spelers nageleefd moet worden.
Wij gaan in het protocol uit van een situatie waarbij voor elke schaakpartij ongeveer 8 m2 nodig is.
Dat betekent dat een volledige wedstrijd inclusief wedstrijdleider 70 tot 90 m 2 zaaloppervlak nodig
heeft. Gevolg is dat verenigingen mogelijk moeten verhuizen naar een andere speelzaal of de
keuze moeten maken het aantal teams te beperken.
Onze inzet is dat een partij op normale wijze op één bord met de spelers tegen over elkaar
gespeeld mag worden. We hebben daarvoor wel toestemming nodig van de overheid, en op het
moment van schrijven van dit voorstel is die toestemming er nog niet. De borden staan wel 1,5
meter uit elkaar opgesteld.
Bij de samenstelling van de teams moet meer dan normaal rekening gehouden worden met uitval,
spelers die lichte ziekteverschijnselen hebben, mogen niet reizen en dus niet meespelen.
Voor beide varianten geldt: sluiting inschrijving 15 augustus 2020, eerste ronde 31 oktober 2020
Verdere speeldata:
21 november 2020, 12 december 2020, 9 januari 2021, 6 februari 2021, 6 maart 2021, 27 maart
2021, 17 april 2021 en 29 mei 2021.
Wij willen niet later dan 31 oktober starten om ruimte op de kalender vrij te laten voor de reguliere
schaaktoernooien.

Varianten
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Variant 1
Er wordt gespeeld met normale teamgrootte.
Teams geven aan of ze wel of niet mee willen doen.
De teams worden ingedeeld in de klasse waar ze bij aanvang van het seizoen 2019-2020 recht op
hadden. Teams die recht hadden op een plaats in de Vijfde klasse of lager, mogen een plaats in
de Vierde klasse of lager aanvragen als ze hoger uit willen komen.
Bij de indeling bestaan de klassegroepen twee en hoger uit minimaal 8 teams en de
klassegroepen 3 en lager uit minimaal 6 teams.
Er vindt aan het einde van het seizoen normale degradatie en promotie plaats.
Als er door het oplaaien van de crisis minder dan twee derde van de ronden gespeeld kunnen
worden, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. Worden er twee derde of meer ronden
uitgespeeld, dan is de stand na de gespeelde ronden de eindstand.
De mogelijkheid om de competitie online uit te spelen bieden wij niet omdat uit de enquête blijkt
dat dit niet gewenst is.
Teams die niet mee willen/kunnen doen, hebben het recht om in de competitie 2021-2022 deel te
nemen in de klasse waar ze in 2019-2020 speelden.
Variant 2
In de Meesterklasse en de Eerste klasse bestaan de teams uit achttallen.
In de overige klassen uit viertallen.
De teams worden ingedeeld in de klasse waar ze bij aanvang van het seizoen 2019-2020 recht op
hadden. Teams die recht hadden op een plaats in de Vijfde klasse of lager, mogen een plaats in
de Vierde klasse of lager aanvragen als ze hoger uit willen komen.
Bij de indeling bestaan alle klassegroepen zo mogelijk uit 8 teams of meer.
Er vindt aan het einde van het seizoen alleen tussen de Meester en Eerste klassen degradatie en
promotie plaats. In de overige klassen wordt alleen om het kampioenschap gestreden.
Teams (uitgezonderd de degradanten uit de Meesterklasse en de promovendi uit de Eerste
klassen) hebben het recht om in de competitie 2021-2022 deel te nemen in de klasse waar ze in
2019-2020 speelden.
Als er door het oplaaien van de crisis minder dan twee derde van de ronden gespeeld kunnen
worden, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. Worden er twee derde of meer ronden
uitgespeeld, dan is de stand na de gespeelde ronden de eindstand.
De mogelijkheid om de competitie online uit te spelen bieden wij niet omdat uit de enquête blijkt
dat dit niet gewenst is.

KNSB Beker
De beker wordt op normale wijze georganiseerd. Wij realiseren ons dat er minder teams in zullen
schrijven, dat heeft geen invloed op de competitie. Waarschijnlijk zullen de poules een ronde
minder nodig hebben om tot een winnaar te komen.
Als de crisis oplaait, wordt de beker competitie stilgelegd en zo mogelijk voor einde juni
uitgespeeld.
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