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Gevraagd besluit
Met ervaringen van het eerste jaar van de pilot uitbreiding KNSB competitie heeft de
scheidsrechterscommissie een aantal aanpassingen op het competitie reglement voorbereid.
De Bondsraad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
Inleiding
Op de bondsraad van 17 juni 2017 is besloten tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden
van de regionale- en de KNSB-competitie voor een proefperiode van 2 jaar met ingang van het
seizoen 2018-2019.
Tijdens het eerste seizoen kwamen een aantal knelpunten naar boven die we voor het tweede
seizoen van de pilot aan willen pakken.
Toelichting op de wijzigingen (volledige tekst artikelen in de bijlage)
Artikel 5:
De teams die dit seizoen in de vierde klasse en lager zijn uitgekomen hebben ook recht
op deelname.
Artikel 6.1: Tekstuele aanpassing is noodzakelijk vanwege de andere formulering van artikel 5.
Artikel 8:
Het afgelopen seizoen hebben we veel vragen gekregen waarom de vierde klasse en
lager niet aan de FIDE gerapporteerd worden. Dat kunnen we natuurlijk wel doen, maar
dan moet de DGT 2000 niet meer toegelaten worden. Het zou kunnen dat verenigingen
daar moeite mee hebben.
Een snelle enquête onder de teams uit de betreffende klassen had het volgende
resultaat:
Aantal teams: 206
Niet gereageerd: 25
Teams zonder goedgekeurde klokken: 6. Van deze 6 teams hebben vier aangegeven
volgend seizoen genoeg goedgekeurde klokken te hebben.
Artikel 10.1 Duidelijkere formulering.
Artikel 11.1a De datum van 1 juli aangepast naar 1 juni. Daarmee wordt de aanmelddatum
gelijkgesteld aan de 'zonder gevolgen terugtrek datum'. De indeling van het lopende
seizoen werd ernstig vertraagd omdat een vereniging pas op 1 juli doorgaf dat ze niet
meer mee wilden doen.
Artikel 11.2: De slotzin is aangepast. Voor vervanging moest overmacht aangetoond worden. Dat is
een lastig begrip waarover dit seizoen ook de Commissie van Beroep uitspraak heeft
gedaan. In het voorstel mogen twee spelers vervangen worden als een team dat wil.
Vooral in de nieuwe lagere klassen komt het regelmatig voor dat een opgestelde speler
bedankt als lid.
Artikel 29: Dit is een gevolg van de mogelijke aanpassing van artikel 8.
Artikel 37: Behoeft geen toelichting
Bijlage bij Artikel 29:
Zie wijziging artikel 8 en de toevoeging van in 2017 goedgekeurde klokken.

Voor de volledigheid het resterende tijdpad van de pilot.
Tijdpad
2019-2020
Tweede jaar nieuwe competitie
oktober 2019
Peiling onder verenigingen
december 2019
Evaluatie en besluit BR over experiment.
2020-2021
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.

In de Bondsraad van juni 2018 zijn de volgende criteria vastgesteld:
De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet in 2019-2020 tenminste gelijk zijn
aan wat de verwachte totale deelname zou zijn indien er geen pilot zou zijn geweest.
In oktober 2019 wordt een peiling gehouden onder alle verenigingen. Daarbij wordt hen
gevraagd welke competitieopzet hun voorkeur heeft.

Bijlage bij aanpassing competitie reglement
Artikel 5 huidig
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden 30 tientallen en 120 achttallen
van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten. Verder worden uit vrije inschrijving
achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten in de nieuw te vormen
vierde klasse en lager. Vrije inschrijving geschiedt door het team met de beoogde spelers
door te geven.
Artikel 5 nieuw
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden alle teams die het voorgaande
seizoen voor in Nederland gevestigde verenigingen uitkwamen, toegelaten. Verder
worden uit vrije inschrijving achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen
toegelaten in de uitbreiding van de vierde klasse en lager. Vrije inschrijving geschiedt
door het team met de gemiddelde rating van de beoogde spelers door te geven.
Artikel 6
6.1. huidig De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien
tientallen, te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in groepen van tien achttallen, te weten
vier 2e klassegroepen (A, B, C en D), acht 3e klassegroepen (A, B, C, D, E, F, G en
H). De 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De 5e en lagere
klassegroepen worden gevuld met acht achttallen. Bij voorkeur worden er minimaal
acht groepen in de vierde klasse gevormd. De bezetting van de overige klassen is
afhankelijk van de aanmelding.
6.1. Nieuw Een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B) worden
ingedeeld in drie groepen van tien tientallen. Vier 2e klassegroepen (A,B,C en D) en
acht 3e klassegroepen (A, B, C, D, E, F, G en H) worden ingedeeld in groepen van
tien achttallen. Ook de 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De
overige klassegroepen bestaan, zo mogelijk, uit acht achttallen.
Artikel 8 huidig
De KNSB zal de resultaten van de in de derde klasse en hoger gespeelde partijen
doorsturen naar de FIDE voor ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn ten
tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die geldig
zijn ten tijde van de partij.
Artikel 8 nieuw
De KNSB zal de resultaten van alle gespeelde partijen doorsturen naar de FIDE voor
ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn ten
tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die geldig
zijn ten tijde van de partij.
Artikel 10
10.1. Huidig De kampioen krijgt de titel Clubkampioen van Nederland ....' (onder
toevoeging van het betrokken competitieseizoen).
10.1. Nieuw De kampioen van de Meesterklasse krijgt de titel Clubkampioen van
Nederland ....' (onder toevoeging van het betrokken competitieseizoen).

Artikel 11
11.1. a. Huidig Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in
het vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juli aan de
competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken. Indien een
vereniging een team terugtrekt op of na 1 juli voorafgaand aan het
competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum van
de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het maximum van
de boete € 475,-.
11.1. a. Nieuw Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in
het vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juni aan
de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken. Indien
een vereniging een team terugtrekt op of na 1 juni voorafgaand aan het
competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum van
de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het maximum van
de boete € 475,-.
11.2. Huidig a.1
De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger
zijn verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn verplicht
voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens betreffende
hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De opstellingen der teams
dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de eerste ronde aan het
Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen
voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee maal te
spelen.
c. Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler met
de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met het
in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een door de
Algemene Vergadering vast te stellen boete. Indien naar het genoegen van de
competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende opstelling
maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in een lager
team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de derde ronde.
11.2. Nieuw a.1
De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger
zijn verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn verplicht
voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens betreffende
hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De opstellingen der teams
dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de eerste ronde aan het
Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven, dienen
voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee maal te
spelen.

c.

Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler met
de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met het
in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een door de
Algemene Vergadering vast te stellen boete. In de ingediende opstelling mogen
maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in een lager
team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de derde ronde.
Artikel 29 (nieuw is doorgestreept weg)
De wedstrijdleider stelt aan het begin van de wedstrijd vast waar de klokken geplaatst
moeten worden. Hoewel de klok in principe aan de rechterzijde van de zwartspeler zou
moeten staan, moet hij zo worden geplaatst dat hij steeds gemakkelijk zichtbaar is voor
de wedstrijdleider.
Indien gespeeld wordt met een digitale klok dient deze goedgekeurd te zijn door de
wereldschaakbond FIDE. Voor de vierde klasse en lager geldt deze beperking niet.
De wedstrijdleider kondigt het tijdstip aan waarop de wedstrijd begint en noteert dit.
Artikel 37 huidig
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2018-2019 van toepassing.
Artikel 37 nieuw
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2019-2020 van toepassing.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 15 juni 2019.
Dit competitiereglement kan alleen gewijzigd worden door de Bondsraad op voorstel van het bestuur of de
Bondsraad zelf.

Bijlage
Artikel 29

Goedgekeurde digitale klokken: DGT 3000, DGT XL, DGT 2010, Silver
Timer, Sistemco, CE Clock en KK9908 Clock. In de vierde klasse en
lager is de DGT 2000 ook toegestaan.

