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Op te lossen punten bij invoering gescheiden competities
Deze notitie is een inventarisatie van ‘op te lossen punten’ bij het invoeren van gescheiden
competities in de vorm van een tweejarig experiment.
Opsomming op te lossen punten
1. Hoe kan je terug na een experiment van 2 jaar?
Laten we uitgaan van het volgende tijdpad:
2016-2017; voorbereiden besluit;
dec.16: voortgangsnotitie aan BR.
Juni 17: besluit BR over scheiding competities, besluit nieuw competitiereglement dat
ingaat voor seizoen 2018-2019.
2017-2018: uitwerken praktische details van besluit, inventariseren van belangstelling.
Juni-aug. 2018: aanmelding eerste nieuwe seizoen, indeling 4e, 5e etc. klassen
2018-2019: eerste jaar nieuwe competitie
2019-2020: tweede jaar nieuwe competitie
juni 2020: evaluatie en besluit BR over experiment.
2020-2021: of 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.
Wanneer de Bondsraad na het tweejarige experiment ervoor kiest om terug te gaan naar de
huidige situatie met promotie-degradatie regeling vanuit promotieklasse regionale
e
e
e
bondscompetities dan kunnen de meesterklasse en 1 , 2 en 3 klasse KNSB door op basis
van de eindstand 2019-2020 (inclusief promotie-degradatie).
e
e
Het gaat erom hoe de teams vanuit de 4 , 5 (en eventueel lagere) klassen teruggaan naar de
regionale bondscompetities voor het seizoen 2020-2021.
Iedere regionale bond moet hiervoor een “terugkeer afspraak” vastleggen. Meest voor de
hand liggend is een combinatie van “de foto van de uitslag voorafgaand aan de pilot” en de
inschrijving voor het jaar na de “pilot”.
2. Promotie-degradatie, hoe regelen?
e

De regeling in het 'oude systeem' Meesterklasse t/m 3 klasse KNSB blijft ongewijzigd.
Promotie vierde klasse en lager: de kampioenen aangevuld met zo veel extra plaatsen als
nodig is.
Zeker in eerste jaren jaarlijks een speciale promotie-degradatie regeling ontwerpen die recht
doet aan de nieuwe krachtsverhoudingen (hangt af van de inschrijving die we nu nog niet
kennen).
e

Vanaf 4 klasse is het competitiebouwwerk afhankelijk van regio en hoeveelheid teams. De
competitie moet zo georganiseerd worden dat zoveel mogelijk over het hele land de
speelsterktes in de klassen gelijkwaardig zijn. Daartoe moet je in de lagere klasses de
hoeveelheid parallelklassen laten afhangen van de inschrijving en sterkte van de teams.

Per klasse altijd minimaal 1 promovendus en 1 degradant, maar het is verstandig om
in de eerste jaren een grotere mobiliteit in te bouwen.
3. Reisafstanden
Inzet is om de reis afstanden zo beperkt mogelijk houden, het is dus niet de bedoeling dat de
e
e
reisafstanden in de 4 klasse groter worden dan in de 3 klasse. Daartoe zo veel mogelijk
regionaal indelen, indien geen teams voorradig dan mogelijk een alternatieve competitievorm
in een bepaalde regio.
Bij veel belangstelling krijg je poules met vrij geringe reisafstanden en kleine
sterkteverschillen, als er weinig aanmeldingen zijn moet je - om de reisafstanden binnen de
perken te houden - accepteren dat er of sprake is van of behoorlijke sterkteverschillen, of een
alternatieve competitievorm. De insteek van de werkgroep is dat er altijd goed naar de
speelsterkte moet worden gekeken.
Verenigingen kunnen bij de aanmelding aangeven hoe ze denken over reisafstanden. Vraag
bij de aanmelding of ze bezwaar hebben tegen verre reizen en zo ja vanaf welke afstand de
reis bezwaarlijk wordt.
Een centrale speellocatie kan ook een manier zijn om een te grote reisafstand in te perken.
4. Reiskostenregeling
De reiskostenregeling moet niet bepalend zijn voor het wel of niet doorgaan van dit plan.
e
Voorstel is om de reiskostenregeling niet te laten gelden voor de 4 klasse en lager. De
regeling blijft voor de hogere klassen ongewijzigd.
5. Huisvesting/zaalhuur
Huisvesting/zaalhuur is voor rekening van thuisspelende vereniging. Samenwerking met een
of meer andere verenigingen is een manier om de kosten te beperken. Een centrale
speellocatie is ook een optie.
6. Speelsterkte
Het eerste jaar worden de teams op gemiddelde rating ingedeeld in de klassen. Daarna
onderverdeeld in klassengroepen. De daaropvolgende jaren hebben bestaande teams recht
op deelname in een bepaalde klasse. De nieuwe teams (de later ingestroomde teams) worden
op gemiddelde rating aan klassen toegevoegd. Dit toevoegen wordt een aantal jaar (2)
gedaan. (Zie ook punt 2.)
7. Wedstrijdleiders – (want minder vrijwilligers beschikbaar wellicht)
e

Wedstrijdleiders worden aangesteld voor de meesterklasse en 1 klasse. In andere klassen
kan dit ook een speler zijn van de thuisspelende vereniging. Vanaf de vierde klasse en lager
mag een wedstrijdleider meespelen, taken als wedstrijdleider gaan dan voor de taken als
speler. Indien er sprake is van een gezamenlijke speellocatie dan kan een wedstrijdleider
geregeld worden waarbij de kosten gedeeld worden door de verenigingen.
8. Klokken DGT 2000 wel/niet
Indien gerapporteerd wordt aan de FIDE dan kan er alleen met goedgekeurde klokken
gespeeld worden, dus geen DGT 2000. De keuze is dus, welke klassen rapporteren we aan
de FIDE.
e
Een eenvoudige oplossing is niet rapporteren aan de FIDE vanaf 4 klasse KNSB. Op termijn
kan dit gewijzigd worden wanneer er steeds minder DGT 2000 klokken gebruikt worden.
9. Uit en thuis, lotingsnummer
Zo veel mogelijk de wensen van de verenigingen volgen. Natuurlijk zal het in zo'n grote
competitie niet elke ronde helemaal naar wens kunnen, maar vaak wel. Nadeel hiervan is dat

er geen mogelijkheden zijn om de reisafstanden te beïnvloeden, er moet dan dus regionaal
ingedeeld worden in de lagere klassen.
10. Tot wanneer mag een team zich aanmelden voor de KNSB competitie (langere
aanmeldperiode voor de lagere klassen?)
De vierde klasse en hoger moeten 15 augustus alle gegevens doorgegeven hebben.
De vijfde klasse en lager 15 september. Natuurlijk kunnen gegevens nog wijzigen. Maar de
deelname moet dan vast staan.
11. Inschrijfkosten voor een team?
e

De inschrijfkosten voor een team in de 4 klasse KNSB en lager zullen circa € 50,- bedragen.
De kosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden – de kosten voor inschrijving in regionale
bondscompetities liggen immers ook laag (en zijn soms zelfs nihil).

