
 
Reglement NK voor schoolteams Voortgezet Onderwijs 

- 1 - 

Reglement NK voor schoolteams Voortgezet Onderwijs 

 

Artikel 1: Categorieën 

Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren Nederlandse Kampioenschappen 

Schoolschaken in de categorieën: 

VO I Voortgezet Onderwijs categorie algemeen; 

VO II Voortgezet Onderwijs categorie eerste twee leerjaren; 

VO III Voortgezet Onderwijs categorie algemeen; 

Maximaal 1 actieve clubschaker in de opstelling. 

 

Artikel 2: Schoolsoorten 

2.1 Deelname is alleen mogelijk door leerlingen van dagscholen die onderwijs 

volgen aan de in lid 2 vermelde schoolsoorten. 

2.2 Categorie I of III: 

 scholen of afdelingen uit: 

 a. het Voortgezet Onderwijs (VO), (o.a. VWO, HAVO, MAVO, VMBO, LBO en 

PRO); 

 b. het Voortgezet speciaal Onderwijs (VSO); 

 c. B.V.E. (o.a. BOL, voltijd BOL en BBL) 

 Categorie II: 

 de eerste twee leerjaren van de bij categorie I genoemde scholen c.q. 

afdelingen. 

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

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

2.4 De KNSB is bevoegd: 

 - niet in lid 2 genoemde opleidingsvormen toe te laten tot een bepaalde 

categorie;  

 - een of meer spelers, in afwijking van lid 2, tot een hogere categorie toe te 

laten; 

 - dispensatie te verlenen voor leerlingen van dagscholen die onderwijs volgen 

en niet aan lid 3 voldoen; in twijfelgevallen te beslissen over de van 

toepassing zijnde categorie. 

 

Artikel 3: KNSB 

De kampioenschappen worden georganiseerd door een organisatiecomité onder 

auspiciën van de KNSB. 

 

Artikel 4: Speeldata 

Ieder jaar stelt de KNSB tijdig de data vast waarop gespeeld zal worden. De data 

worden vermeld op de KNSB wedstrijdkalender op de KNSB website.   

 

Artikel 5: Speelsysteem 

Er wordt gespeeld in drie kwalificatietoernooien via Internetschaak met een open 

inschrijving en een afsluitende teamfinalepoule van zes teams per categorie. 

De KNSB bepaalt jaarlijks of de finale fysiek op schaakborden of ook online 

plaatsvindt. 

 

Artikel 6: De Kwalificatietoernooien 

6.1 Alle wedstrijden in de kwalificaties worden gespeeld via Internetschaak.  

6.2 De KNSB bepaalt op welk platform wordt gespeeld, geeft tijdig aan of er kosten 

aan verbonden zijn en zorgt dat de spelers hierop kunnen inloggen. 

6.3 Er wordt gespeeld om teamprestaties in een van de genoemde categorieën, 

maar het is tevens mogelijk om met minder dan vier spelers van een school aan 

de kwalificaties deel te nemen. De kans op plaatsing voor de finale is dan alleen 
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kleiner. Voor een teamprestatie worden de resultaten van de vier best scorende 

spelers van dezelfde school in dezelfde categorie opgesteld.  

6.4 Elk kwalificatietoernooi bestaat uit een individueel speelveld per categorie waar 

zeven ronden worden gespeeld volgens het Zwitserse indelingssysteem.  

6.5 In zowel categorie I, II als III bedraagt het speeltempo per speler 3 minuten + 

3 seconden toegevoegde tijd per zet. De KNSB-Regels Schaken voor teams op 

chess.com zijn daarbij van kracht. 

6.6 Een team  kan zich plaatsen voor de teamfinale door bij de eerste twee teams 

(ongedeeld) te eindigen van een van de drie kwalificatietoernooien. 

6.7 Teams mogen zo vaak deelnemen aan de drie kwalificatietoernooien als ze zelf 

willen op de spelers van de geplaatste teams na. Eenmaal geplaatst, mag niet 

meer aan de nog resterende kwalificatietoernooien meegedaan worden, ook niet 

in een andere categorie. De school moet aangeven welke spelers tot het 

geplaatste team behoren als er meer dan vier spelers zijn. De overige spelers 

van de school kunnen in het tweede resp. derde toernooi trachten zich ook te 

plaatsen voor de finale. 

6.8 Na elk kwalificatietoernooi wordt de eindstand opgemaakt na zeven speelronden 

op basis van de gescoorde individuele punten. Vervolgens worden de 

teamresultaten berekend op basis van de teamprestatie volgens artikel 6.3.  

6.9 De eindstand wordt als volgt opgemaakt: 

 a. het team met de meeste gescoorde punten; 

 b. indien gelijk het team met de speler met de hoogste individuele score; 

 c. indien gelijk het team met de speler die resp. de een, twee, drie na beste 

individuele score heeft behaald; 

 d. Indien gelijk het team met de speler met de hoogste individuele score en 

hoogste weerstandspunten en zo verder; 

 e. loting. 

 

Artikel 7: Teamfinale 

7.1 Alle wedstrijden in de teamfinale worden op een regulier schaakbord gespeeld of 

online via een aangepast speelsysteem als daarvoor is gekozen; 

7.2 De finale bestaat uit een gesloten poule van zes teams per categorie waarbij de 

teams in een vaste bordvolgorde een round robin toernooi spelen. Elke team 

ontmoet elk ander team. Bij een wedstrijd speelt bord 1 tegen bord 1 van de 

tegenstander, bord 2 tegen bord 2 van de tegenstander etc. Waarbij het 

eerstgenoemde team zwart heeft aan de oneven borden. 

7.3 In zowel categorie I, II  als III bedraagt het speeltempo per speler 10 minuten 

+ 10 seconden toegevoegde tijd per zet. 

7.4 De partijen worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor Rapidschaak 

(aanhangsel A) met de volgende toevoegingen:  

a. De verzuimtijd is 10 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. 

7.5 De eindstand in alle drie de categorieën wordt als volgt opgemaakt: 

 a. het team met de meeste gescoorde matchpunten; 

 b. indien gelijk het team met de meeste gescoorde bordpunten; 

 c. het team met het beste resultaat uit de onderlinge wedstrijden; 
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 d. het team dat aan de eerste drie, respectievelijk twee en een bord(en) de 

beste score heeft behaald in de onderlinge wedstrijd, geldt alleen voor de 

eerste plaats; 

 e. loting. 

 

Artikel 8: Titel 

Het team dat in de finale winnaar wordt in Categorie I of II, verkrijgt de titel: 

'Kampioen van Nederland......' (onder toevoeging van het jaartal en de categorie die 

van toepassing is). 

Het team dat in de finale winnaar wordt in Categorie III, verkrijgt de titel: 

’Kampioen van [naam regio] [jaartal] 

 

Artikel 9: Toernooileiding en toezichthouders bij de kwalificatietoernooien 

a. De leiding van de kwalificatietoernooien berust bij de door de KNSB aan te 

wijzen toernooileider. De toernooileider is verantwoordelijk voor een goed 

verloop van het toernooi en verzorgt daarbij o.a.: 

 - de registratie van de deelnemers en wie wel of niet mee mag doen; 

 - in welke kamer gespeeld wordt; 

 - wanneer een bepaalde ronde aanvangt; 

 - de indeling; 

 - eventuele uitsluitingen; 

 - de eindstand. 

 De toernooileider zorgt daarnaast dat de teamprestaties worden bijgehouden 

door een daartoe aangewezen persoon. 

b. Bij de kwalificatietoernooien stelt elke school die met een team deelneemt een 

toezichthouder aan. Deze persoon draagt zorg voor het gedrag van de eigen 

spelers bij de partijen en is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van hun 

partijen. Deze persoon is bij voorkeur fysiek aanwezig bij de spelers tijdens hun 

partijen. De persoon behoeft zelf niet op chess.com in te loggen of indelingen te 

verzorgen. 

 

Artikel 10: Hoofdwedstrijdleider en wedstrijdleiding bij de teamfinale 

a. De KNSB stelt een hoofdwedstrijdleider aan voor de teamfinale. 

b. De hoofdwedstrijdleider 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.  

c. De hoofdwedstrijdleider kan een vervanger aanstellen. 

d. De toernooiorganisatie stelt voldoende wedstrijdleiders aan die de 

hoofdwedstrijdleider helpen voor een goed verloop van de wedstrijden. 

 

Artikel 11: Beroep 

Beroep tegen beslissingen van een toernooileider, toezichthouder of wedstrijdleider 

als bedoeld in artikel 9 of 10 kan binnen 48 uur bij de hoofdwedstrijdleider worden 

aangetekend. De beslissing van de hoofdwedstrijdleider is bindend. 

 

 
Vastgesteld door de KNSB op 5 november 2020 


