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Bijlage inzenden resultaten voor de KNSB ratinglijst 

 

Opmerkingen vooraf 

 

1. De KNSB-rapportage is gelijk aan de FIDE-rapportage met het verschil dat niet 

alle gegevens verplicht zijn en dat op de plaats van het FIDE-ID en FIDE-rating 

respectievelijk het KNSB-relatienummer en de KNSB-rating staan.  

 Het is ook toegestaan om te rapporteren met de FIDEid en de FIDE-rating. 

2. Iedere speler met federatie NED dient lid of ratinglid te zijn van de KNSB.  

 Als u de speler niet gevonden heeft en ook geen FIDEid heeft, kunt u een 

ratinglidmaatschap aanvragen. Voor spelers met een federatie anders dan NED 

is dit niet nodig.  

 Elke organisatie met toernooien die voor de rating verwerkt worden, kan bij het 

bondsbureau een inlog aanvragen in OLA voor zijn toernooien. Op 

https://schaakbond.nl/voor-clubs/ledenadministratie staat een uitgebreide 

handleiding. 

 

Voorwaarden KNSB-rapportage 

 

In het bestand met uitslagen dient te worden vermeld: 

- naam van het ratingevenement; 

- plaats waar het ratingevenement is gehouden; 

- land waar het ratingevenement is gehouden; 

- startdatum van het ratingevenement; 

- einddatum van het ratingevenement;  

- naam en e-mail adres van de wedstrijdleider/inzender; 

- gehanteerde speeltempo; 

- reglementaire uitslagen en partijen tussen en tegen computers tellen voor de 

KNSB rating niet mee. Vermeld daarom geen computers. 

 

Per e-mail dient elke groep in een aparte schone ASCII file aangeleverd te worden. 

 

Regel Aanhef Omschrijving Verplicht  

1 012 Toernooinaam met eventuele groepsaanduiding Ja  

2 022 Plaats waar het ratingevenement is gehouden Ja  

3 032 Land waar het ratingevenement is gehouden Ja  

4 042 Startdatum van het ratingevenement Ja  

5 052 Einddatum van het ratingevenement Ja  

6 062 Aantal deelnemers Nee  

7 072 Aantal deelnemers met een rating Nee  

8 082 Aantal teams (ingeval van een teamwedstrijd) Nee  

9 092 Wijze van indelen Nee  

10 102 Naam en e-mail wedstrijdleider * Ja  

11 112 Namen overige wedstrijdleiders Nee  

12 122 Gehanteerde speeltempo Ja  

13 132 Datums van de ronden Ja  

 

Daarna voor elke speler een regel met als aanhef '001' (dus S regels): 

 

https://schaakbond.nl/voor-clubs/ledenadministratie
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Positie Omschrijving Verplicht  

1-3 001 Ja  

5-8 Lotingsnummer Ja  

10-10 Geslacht (m / w) Nee  

11-13 Titel Nee  

15-47 Naam Ja  

49-52 KNSB-rating Nee  

54-56 Federatie Ja  

58-68 KNSB-relatienummer (**) Ja  

70-79 Geboortedatum  *** 

81-84 Totaal aantal gescoorde punten (geen reglementaire punten) Ja  

86-89 Eindklassering Nee  

 

Voor elke ronde: 

1. 1e ronde  

92-95 Lotingsnummer van de tegenstander  

97-97 Kleur (w/b)  

99-99 Resultaat 1 winst  

  = remise  

  0 verloren  

  " " niet ingedeeld  

2. 2e ronde  

 Positie 102 - 109 (analoog aan ronde 1)  

3. 3e ronde  

 Positie 112 - 119 (analoog aan ronde 1)  

...  

...  

etc.  

etc.  

 

* Indien de inzender niet de wedstrijdleider is dan het e-mail adres van de 

inzender vermelden. 

** FIDEid en KNSB-relatienummer mogen vrijelijk dooreen gebruikt worden. 

*** Verplicht indien KNSB-relatienummer niet bekend is 


