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Reglement voor de NK voor schoolteams Basis Onderwijs algemeen 

                                                                                   

Artikel 1: Categorieën 

Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren Nederlandse Kampioenschappen 

voor schoolteams in de categorie Basis Onderwijs algemeen (NK). 

 

Artikel 2: KNSB 

De Nederlandse Kampioenschappen voor schoolteams worden georganiseerd door een 

organisatiecomité onder auspiciën van de KNSB. 

 

Artikel 3: Teams 

Er wordt deelgenomen door teams, bestaande uit 4 spelers, een teamleider, plus 

eventuele reserves. Alle spelers en reserves moeten bij de school waarvoor zij 

uitkomen als leerling zijn ingeschreven.  

 

Artikel 4: Schoolsoorten 

4.1 Deelname is alleen mogelijk door leerlingen van dagscholen die onderwijs 

volgen in het Basis Onderwijs of daaraan gelijk te stellen. 

4.2 Er wordt onderscheidt gemaakt bij afdelingen van scholen met een verschillende 

BRIN code dan de hoofdvestiging. Deze worden als een aparte school gezien.   

4.3 De KNSB is bevoegd: 

 - niet in lid 1 genoemde opleidingsvormen toe te laten tot een bepaalde 

categorie;  

 - een of meer spelers, in afwijking van lid 1, tot een hogere categorie toe te 

laten; 

 - dispensatie te verlenen voor leerlingen van dagscholen die onderwijs volgen 

en niet aan lid 2 voldoen; 

 - in twijfelgevallen te beslissen over de van toepassing zijnde categorie. 

 

Artikel 5: Deelnemersveld 

Voor het samenstellen van het deelnemersveld gelden de volgende regels: 

- Het maximum aantal deelnemende teams is 40; 

- De regionale bonden, waarvan een school bij het voorafgaande NK in de top zes 

is geëindigd, zijn gerechtigd tot afvaardiging van een extra schoolteam in de 

betreffende categorie; 

- Bovendien geldt dat het organisatiecomité belast met de organisatie van het NK, 

het recht heeft om drie vrijplaatsen voor een plaatselijke basisschool en twee 

losse vrijplaatsen;  

- Elke regionale bond is vervolgens gerechtigd minimaal een of maximaal vijf 

teams af te vaardigen volgens een verdeelsleutel toegepast op de 29 

overgebleven plaatsen. De verdeelsleutel wordt naar ratio bepaald van het 

aantal teams dat in een regionale voorronde heeft meegespeeld in het 

betreffende seizoen;  

- Alle afvaardigingen dienen te geschieden op basis van een regionaal 

kampioenschap, tenzij de KNSB hiervan ontheffing verleent. 

 

Artikel 6: Inschrijving 

Het recht een school af te vaardigen gaat verloren bij het overschrijden van de 

sluitingsdatum van inschrijving. Op die datum dienen de inschrijfformulieren van de 

regionale bonden en de aanmeldingsformulieren van de desbetreffende scholen in het 

bezit te zijn van het Bondsbureau. 

In bijzondere gevallen kan ten aanzien van de sluitingsdatum door de KNSB 

dispensatie worden verleend. 

Uitsluitend schriftelijke dispensatieverzoeken, met vermelding van gegronde 

reden(en), zullen in behandeling worden genomen, indien deze tenminste 4 weken 
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voor de sluitingsdatum van inschrijving op het bondsbureau zijn ontvangen. Binnen 3 

weken na ontvangst van het dispensatieverzoek krijgt de regionale bond schriftelijk 

antwoord. 

Inschrijfformulieren van regionale bonden die te laat ontvangen zijn en waar geen 

dispensatieverzoek aan vooraf is gegaan, worden niet in behandeling genomen. 

 

Artikel 7: Reserve teams 

De KNSB bepaalt of er meer scholen worden toegelaten dan de conform artikel 5 

gerechtigde. 

 

Artikel 8: Spelerslijsten 

Iedere deelnemende school dient de namen van alle spelers en reserves, alsmede de 

teamleider (geen speler of reserve van het team zijnde), door middel van het 

aanmeldingsformulier aan de KNSB bekend te maken. 

De teamleiders dienen eigener beweging, uiterlijk drie dagen voor de eerste ronde, de 

KNSB in kennis te stellen van de volgorde der speelsterkte van alle opgegeven spelers 

en reserves. Geschiedt deze opgave niet, dan geldt de volgorde waarin de spelers en 

reserves bij de aanmelding zijn opgegeven. 

Spelers en reserves mogen slechts in de aangegeven volgorde van speelsterkte in het 

team worden opgesteld. 

 

Artikel 9: Scholierenlidmaatschap en verwerking voor de KNSB-Jeugdrating 

Alle individuele partijen van het NK worden verwerkt voor de KNSB-Jeugdrating. Om 

dit mogelijk te maken, dienen de spelers te beschikken over een KNSB-lidmaatschap. 

Voor de niet-clubleden, betekent dit dat ze over het KNSB-scholierenlidmaatschap 

moeten beschikken. Het KNSB-scholierenlidmaatschap kan zowel individueel door de 

speler zelf als door de school rechtstreeks bij de KNSB worden aangevraagd. 

 

Artikel 10: Speelsysteem 

Er worden 11 ronden verdeeld over twee speeldagen volgens het Zwitsers 

Indelingssysteem op weerstandspunten gespeeld. Indeling in de eerste ronde door 

loting. 

De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met 

zwart en aan de even borden met wit. 

Alle wedstrijden in deze categorie worden centraal gespeeld. Alle teams spelen beide 

dagen. 

 

Artikel 11: Bepaling eindstand 

In elke poule wordt gespeeld om matchpunten. Eindigen qua matchpunten meer 

teams gelijk, dan geldt achtereenvolgens: 

a. het aantal bordpunten; 

b. winst in de onderlinge wedstrijd; 

c. de score aan de eerste drie borden. Is deze ook gelijk, dan geldt de score aan 

de eerste twee borden en is deze dan nog gelijk dan beslist de score aan het 

eerste bord; 

d. Indien op grond hiervan nog steeds geen beslissing is verkregen zal de KNSB 

middels loting het team bepalen dat naar de volgende ronde gaat. 

 

Artikel 12: Titel 

Het team dat in winnaar wordt, verkrijgt de titel: 'Kampioen van Nederland in het 

Basis Onderwijs (onder toevoeging van het jaartal). 

 

Artikel 13: Taak teamleiders  

De teamleiders hebben de volledige verantwoordelijkheid voor hun spelers gedurende 

de wedstrijden. 
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Artikel 14: Data 

Ieder jaar stelt het bestuur van de KNSB tijdig vast: 

a. de data waarop gespeeld zal worden; 

b. de plaats waar centraal te spelen wedstrijden gespeeld worden. 

Van de vastgestelde data mag alleen met toestemming van de KNSB worden 

afgeweken. De wedstrijden mogen echter niet na de vastgestelde data worden 

gespeeld. 

 

Artikel 15: FIDE-Regels 

De partijen worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor Rapidschaak (aanhangsel 

A) met de volgende toevoegingen:  

a. De verzuimtijd is 5 minuten; 

b. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels voor het Schaakspel 

geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander 

elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het 

spelersgebied, dan krijgt die speler een waarschuwing. De arbiter heeft het 

recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, 

zonder toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest die speler de 

partij, tenzij de arbiter anders beslist. 

 Een speler die arriveert nadat de wedstrijd is begonnen, moet zijn of haar 

mobiele telefoon of elektronische communicatiemiddel direct uitzetten en 

wegleggen voordat de speler de eerste zet doet. 

 

Artikel 16: Speeltempo 

Het speeltempo bedraagt 15 minuten per persoon per partij met vanaf de eerste zet 

een bijtelling van 10 seconden per zet.  

 

Artikel 17: Begin van een wedstrijd 

Voor het begin van een wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de 

opstelling van hun team aan de fungerend wedstrijdleider. Deze opstelling moet 

voldoen aan de in artikel 8 gestelde normen. Bij overtreding van deze normen 

verklaart de KNSB de partij steeds verloren voor de speler die ten onrechte aan een 

lager bord heeft gespeeld dan volgens de volgorde van speelsterkte bepaald was. 

 

Artikel 18: Kosten 

a. Deelnemende teams zijn een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte 

jaarlijks door de KNSB wordt vastgesteld. Dit inschrijfgeld dient gelijktijdig met 

de aanmelding aan de KNSB te worden overgemaakt. 

b. Scholen die spelers op de spelerslijst plaatsen die niet over een actief KNSB-

clublidmaatschap beschikken, zijn tevens voor die spelers de hoogte van de 

benodigde scholierenlidmaatschappen verschuldigd. 

c. Als tegemoetkoming voor de door de deelnemende schoolteams te maken 

kosten vergoedt de KNSB na declaratie de noodzakelijke reiskosten als volgt: 

 - de vergoeding is gelijk aan de kosten voor het openbaar vervoer, 

goedkoopste tarief, voor vier teamspelers en de teamleider 

(meermanskaarten, railrunner, studentenkaart) onder aftrek van de 

vastgestelde eigen bijdrage reiskosten per team per speeldag. 

 - indien per auto (maximaal 1 auto per team) wordt gereisd geldt de 

daarvoor vastgestelde vergoeding per kilometer, onder aftrek van de 

vastgestelde eigen bijdrage reiskosten per team per speeldag. 

 - een declaratie zonder toevoeging van treinkaartjes e.d. wordt behandeld als 

hier onder lid 2 vermeld. 

 Het recht op reiskostenvergoeding vervalt als 3 weken na de laatste speeldag 

van de desbetreffende categorie geen declaratie is ingezonden. 
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Artikel 19: Wedstrijdleiding 

De leiding van de wedstrijden is in handen van de wedstrijdleiding. De 

wedstrijdleiding is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en 

bestaat uit een hoofdwedstrijdleider en een team van wedstrijdleiders. De taken van 

de wedstrijdleiders zijn het maken van de indelingen en het goed laten verlopen van 

de wedstrijden. De hoofdwedstrijdleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 

wedstrijdleiding en is aanspreekpunt van teamleiders die vragen over de gang van 

zaken hebben. 

 

Artikel 20: Protest tegen een beslissing van de wedstrijdleiding 

Indien een speler of een teamleider het niet eens is met een beslissing van een 

wedstrijdleider, kan hiertegen protest aangetekend worden. Een speler kan dit zelf 

doen bij de wedstrijdleider of diens teamleider. Indien de wedstrijdleider het protest 

afwijst, kan de teamleider in beroep gaan bij de hoofdwedstrijdleider. Als dit tijdens 

de wedstrijd is, dan dient de speler de wedstrijd allereerst “onder protest” verder af 

maken. Het beroep dient schriftelijk bij de hoofdwedstrijdleider ingediend te worden 

voordat een volgende ronde is aangevangen, anders vervalt het recht op beroep 

weer. De hoofdwedstrijdleider beslist ter plaatse over de beroepskwestie. 

 

Artikel 21: Beroep 

Tegen beslissingen van de hoofdwedstrijdleider als bedoeld in artikel 20 kan binnen 

48 uur bij de hoofdscheidsrechter in Beroepszaken van de KNSB schriftelijk worden 

aangetekend, die bindend uitspraak doet. 

 

 
Aldus vastgesteld door de KNSB op 27 februari 2019. 


