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1. Inleiding
1.1 Doelstelling document
Doelstelling van dit document is het verschaffen van duidelijkheid over alle
aspecten die te maken hebben met individuele Nederlandse
jeugdkampioenschappen: selectiecriteria, opzet en reglementen. Die
duidelijkheid is nodig naar alle betrokkenen: spelers, KNSB-bestuur, regionale
jeugdleiders, wedstrijdleiders en ouders. Tevens wordt het beleid beschreven
met betrekking tot de verschillende Nederlandse Kampioenschappen die in
groepsverband worden gespeeld.
1.2 Indeling document
hoofdstuk ‘Inleiding’ geeft het kader aan waarbinnen dit document gelezen
dient te worden.
hoofdstuk ‘Selectiecriteria’ geeft aan via welke criteria bepaald wordt welke
spelers voor welk kampioenschap in aanmerking komen.
hoofdstuk ‘Reglementen’ bevat de volledige reglementen.
1.3 Geldigheid
Dit document is vastgesteld op 26 april 2000 door het Algemeen Bestuur en
aangevuld met de wijzigingen per artikel, waarvan de laatste op 20 september
2019 is vastgesteld. Het blijft geldig totdat een nieuwe versie of een nieuw
document van gelijke strekking is verschenen en geldig verklaard. Bij twijfel
over de geldigheid adviseren wij contact op te nemen met het Bondsbureau van
de KNSB.
1.4 Gebruikte begrippen:
a. In dit document genoemde leeftijdsgroepen en categorieën betekenen:
studenten studenten t/m 25 jaar
studentes studentes t/m 25 jaar
A-1
jeugd t/m 18 jaar*
A-2
meisjes t/m 18 jaar*
B-1
jeugd t/m 16 jaar
B-2
meisjes t/m 16 jaar
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C-1
D-1
E-1
F-1
G-1
H-1

jeugd
jeugd
jeugd
jeugd
jeugd
jeugd

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

14 jaar
12 jaar
10 jaar
9 jaar
8 jaar
7 jaar

C-2
D-2
E-2
F-2
G-2
H-2

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

14 jaar
12 jaar
10 jaar
9 jaar
8 jaar
7 jaar

*=met ingang van 1 januari 2020

b.

1.5

Waarin dit reglement gesproken wordt over speler, deelnemer etc. wordt
ook bedoeld speelster, deelneemster etc.
c. Deelnemers mogen de voor hun categorie vermelde leeftijd pas bereiken op
of na 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd om het landelijk
Kampioenschap aanvangt.
d. Aan de categorieën studenten, A-1 t/m H-1 kunnen zowel jongens als
meisjes deelnemen, terwijl aan de categorieën studentes, A-2 t/m H-2
uitsluitend meisjes kunnen deelnemen.
Doelstelling en kernevenementen
De KNSB maakt onderscheid in landelijke jeugdevenementen die als
kernevenement gelden en landelijke jeugdevenementen die niet als
kernevenement zijn benoemd.
Voor de kernevenementen is de KNSB zelf verantwoordelijkheid of worden onder
verantwoordelijkheid van de KNSB georganiseerd door derden. De KNSB ziet als
zijn kerntaak deze evenementen door te laten gaan. Dat betekent dat de KNSB
daarvoor, indien nodig, ondersteuning beschikbaar stelt. Deze ondersteuning
kan financieel en organisatorisch van aard zijn. Ook zullen de inspanningen van
de KNSB om sponsors te werven, zich op deze evenementen richten. Dat
betekent ook dat er geen financiële ondersteuning van de KNSB naar nietkernevenementen kan gaan zo lang de kernevenementen niet financieel gedekt
zijn.
Voor de niet-kernevenementen geldt dat deze wel onder auspiciën van de KNSB
worden georganiseerd, maar dat de KNSB geen verantwoordelijkheid draagt
voor het doorgaan van het evenement en de ondersteuning uitsluitend van
beperkte organisatorische aard is.
De volgende jeugdevenementen behoren tot de kernevenementen:
Nederlandse Jeugdkampioenschappen (individueel)
categorieën A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 (meerdaags)
categorieën D-1 en D-2 (meerdaags)
categorieën E-1 en E-2 (meerdaags)
categorieën, F-1, F-2, G-1, G-2, H-1 en H-2 (eendaags)
Jeugdclubcompetitie (NK voor jeugdteams)
leeftijdsgroepen A, C en D (meerdaags)
leeftijdsgroep E (eendaags)
NK voor teams van scholen
categorie basisonderwijs algemeen (meerdaags) en groepen 3-5 (eendaags)
categorie Voortgezet Onderwijs algemeen en eerste twee leerjaren
(meerdaags)
De volgende jeugdevenementen behoren tot de niet-kernevenementen:
Open Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd categorieën A-1, A-2,
B-1, B-2, C-1, C-2, D-1, D-2, E-1, E-2, F-1, F-2, G-1, G-2, H-1 en H-2
(meerdaags)
Open Nederlandse Kampioenschappen Rapidschaak voor de Jeugd
categorieën studenten, studentes, A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2, D-1, D-2,
E-1, E-2, F-1, F-2, G-1, G-2, H-1 en H-2 (eendaags)
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Nederlandse Kampioenschappen Snelschaak voor de Jeugd categorieën A-1,
A-2, B-1, B-2, C-1, C-2, D-1, D-2, E-1 en E-2 (eendaags)
Nederlands Kampioenschappen voor jeugdteams van regionale bonden
(Hutton) categorieën A, B, C, D en E (eendaags)

De KNSB heeft de volgende doelstellingen met betrekking tot de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen:
1. Op een zuivere manier bepalen welke de sterkste jeugdschakers zijn in een
bepaalde categorie.
2. Het bieden van een gelegenheid waar de beste jeugdspelers van Nederland
in staat zijn hun krachten met elkaar te meten, en daarmee het stimuleren
van het jeugdschaak in Nederland.
3. Ter stimulering van het meisjesschaak worden binnen alle individuele
kampioenschappen van de kernevenementen, aparte
meisjeskampioenschappen gehouden. Binnen elke categorie die gemengd
gespeeld wordt (met andere woorden: er is geen aparte categorie
“meisjes”) krijgt het hoogste meisje de kampioenstitel.
1.6

1.7

1.8

lidmaatschap
Deelnemers kunnen zich alleen kwalificeren voor een van de in dit document
opgenomen NK’s waarbij lidmaatschap vereist is, als zij vanaf de eerste dag van
het kwalificatietoernooi als lid van de KNSB geregistreerd staan.
Controle
De organisator is verantwoordelijk voor de lidmaatschapscontrole voorafgaand
aan de kwalificaties. Het bondsbureau controleert de lidmaatschappen van de
deelnemers aan de kwalificaties na opgave van de resultaten aan de
kwalificaties en wel steekproefsgewijs.
Sancties
Mocht blijken bij de controle dat een of meerdere deelnemers vervolgens nog
niet als lid geregistreerd stonden bij aanvang van deze kwalificaties, dan volgt
het sanctiebeleid zoals verwoord in artikel 9 (sancties) van de Regeling
Contributieheffing, zie F13.

2. FIDE-Regels voor het Schaakspel en aanvangstijdstip
Alle wedstrijden die in deze notitie worden beschreven, worden gespeeld volgens de
FIDE-Regels voor het Schaakspel, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven
door de KNSB (laatste uitgave), voor zover in het toernooireglement niet anders is
bepaald.
De verzuimtijd is 60 minuten tenzij in het toernooireglement anders is bepaald.
3.
3.1

Selectiecriteria
Open of gesloten kampioenschap
Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten kampioenschappen.
a. Voor open kampioenschappen geldt dat iedereen zich vrij in kan schrijven
(binnen de beperkingen van de leeftijdsgrenzen) die hetzij KNSB-lid is,
hetzij lid is van een andere bij de FIDE aangesloten organisatie.
b. Voor gesloten kampioenschappen geldt dat uitsluitend KNSB-leden kunnen
deelnemen. Er wordt onderscheid gemaakt in:
1. kampioenschappen waarvoor geen regionale voorronden verspeeld
hoeven te worden (bv NK rapid en NK snelschaak).
Hierbij geldt dat iedereen zich vrij in kan schrijven (binnen de
beperkingen van het betreffende toernooi)
2. kampioenschappen waarvoor voorronden (regionaal dan wel anderzijds)
verspeeld worden. Voor deze kampioenschappen geldt geen vrije
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inschrijving. Er wordt verschil gemaakt tussen rechthebbenden en
vrijplaatsen.
Daarnaast geldt dat tot het kampioenschap slechts worden toegelaten:
spelers met de Nederlandse nationaliteit;
spelers zonder de Nederlandse nationaliteit, die tenminste een jaar
onafgebroken in Nederland woonachtig zijn, terug te rekenen vanaf 1
januari van het jaar van de kampioenswedstrijd en minstens een jaar
lid zijn van de KNSB. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen.
3.2 Rechthebbenden
Rechthebbenden voor deelname aan de landelijke gesloten kampioenschappen
zijn:
3.2.i Gerechtigden kwalificaties
a. De winnaar van de kwalificaties georganiseerd door elk der regionale
bonden of een door de regionale bond aan te wijzen vervanger in de
categorieën C-1, D-1 t/m H-2.
De nummers 1/m 3 van elke van de vier landelijke kwalificaties in de
categorieën A-1, B-1 en C-2.
Het hoogst geëindigde meisje van elke van de vier landelijke kwalificaties in
de categorieën A-2 en B-2.
Het hoogst geëindigde in het klassement met de beste drie resultaten van
de nog niet-geplaatsten per categorieën A-1 t/m B-2 en C-2 over vier
kwalificatietoernooien gemeten.
b. In categorie D-1 heeft elk der regionale bonden het recht een tweede
deelnemer af te vaardigen.
c. Voor de categorieën D-1 t/m E-2 wordt daarnaast een x-aantal plaatsen
toebedeeld aan de regionale bonden volgens een "berekening". Voor deze
"berekening" geldt dat:
bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de eindstanden van een
categorie alsmede die van 1 jongere leeftijdscategorie van het laatst
gehouden kampioenschap;
het aantal plaatsen wat meegenomen wordt in de berekening is
gekoppeld met het aantal te verdelen plaatsen. Zijn bv 20 plaatsen te
verdelen, dan worden de eerste 20 in de eindstanden meegenomen in
de berekening;
de gehanteerde berekening voorafgaand aan het kampioenschap
waarop de berekening is gebaseerd, aan de regionale bonden bekend
wordt gemaakt.
spelers met persoonlijk recht, peildatum 1 september van het jaar
voorafgaand aan het NJK, niet worden meegenomen in de berekening.
De punten voor de berekening gaan naar de eerst volgende in de
eindstand. Uitzondering zijn de persoonlijke gerechtigden op grond van
lid a, deze worden voor 50% meegeteld;
spelers slechts voor 1 regionale bond meegeteld worden, namelijk de
bond die hen voor het betreffende kampioenschap heeft opgegeven.
Indien een speler door meer dan één bond is opgegeven, wordt
voorafgaand aan het kampioenschap bepaald voor welke bond de speler
meegeteld wordt.
d. a, b en c gelden mits deze voor het sluiten van de inschrijftermijn door de
betrokken bond worden aangemeld, anders komt dit recht op deelname te
vervallen. De niet ingevulde plaatsen worden ingevuld door het toekennen
van reserves (A-1 t/m B-2, C-2 en F-1 t/m H-2) of aangevraagde
vrijplaatsen (C-1, D-1 t/m E-2).
3.2.ii Persoonlijk gerechtigden
e. De spelers die het jaar voorafgaande aan het gesloten kampioenschap in de
categorieën A-1 t/m H-2 de kampioenstitel hebben behaald;
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f.

de spelers die in het voorgaande jaar als hoogste Nederlander in het ONJK
zijn geëindigd in de categorieën A-1 t/m H-2 als het een plaats in de top 3
betreft; tevens de spelers die in dat jaar in het toernooi met
samengevoegde categorieën F, G en H als hoogste Nederlander zijn
geëindigd in hun categorie als het een plaats in de top 3 betreft;
g. de kampioenen conform e en f hebben de vrije keuze om hetzij in de eigen
leeftijdscategorie, hetzij in een categorie hoger te spelen, ongeacht het feit of ze
nog in dezelfde categorie kunnen uitkomen als waarin ze hun recht hebben behaald;
h. bovendien hebben meisjes die aan lid e voldoen de extra keuze om in de
eigen leeftijdscategorie bij ‘Algemeen’ mee te spelen;
i. spelers of speelsters die de Topstatus of Jong Oranje status hebben. Zij
hebben de keuze om vrij de categorie waarvoor ze het persoonlijke recht
willen gebruiken te kiezen;
j. spelers of speelsters die de Internationale Talentstatus hebben. Zij hebben
het recht in hun eigen categorie uit te komen;
k. de vermelde criteria bij e en f zijn individuele rechten; indien een speler aan
meerdere criteria voldoet gaan de rechten in geen geval over op anderen;
Een persoonlijk recht kan slechts eenmaal worden toegepast in het
betreffende jaar;
l. e en f gelden mits de betreffende speler voor het sluiten van de uiterste
inschrijftermijn bij het bondsbureau heeft aangegeven van het recht gebruik
te zullen maken met vermelding van de categorie, anders komt dit recht te
vervallen.
3.3 Vrijplaatsen / reserveplaatsen
3.3.a Per jaar wordt bepaald hoeveel spelers er per categorie geplaatst kunnen
worden. Indien het aantal beschikbare plaatsen groter is dan ingevuld wordt
met de rechthebbenden, is er ruimte voor een beperkt aantal vrijplaatsen.
Vrijplaatsen voor de categorieën C-1, D-1 t/m E-2 worden toegekend op
grond van rating.
Voor categorieën A-1 t/m B-2 en C-2 worden alleen reserveplaatsen
toebedeeld en aangevuld indien er plaatsen vrijkomen of indien het
deelnemersveld oneven is.
Voor de categorieën F-1 t/m H-2 (de nationale pupillendag) worden ook
alleen reserveplaatsen toebedeeld en aangevuld indien er plaatsen
vrijkomen. Deze reserveplaatsen worden op grond van voorgedragen
reservespelers van de regionale bonden toebedeeld, waarbij de regionale
bonden bij de opgave zelf hun prioriteit kunnen opgeven welke van de
voorgedragen spelers als eerste in aanmerking moeten komen. Er zijn
minimaal 13 reserveplaatsen toe te kennen.
3.3.b Vrijplaatsen kunnen uitsluitend aangevraagd worden via het
“Aanvraagformulier vrijplaats NJK van het betreffende jaar”. Dit formulier
wordt ingediend door de speler zelf. Een verzoek hiertoe dient gestuurd te
worden aan het Bondsbureau via het daartoe behorende formulier, voor de
aangegeven deadline van het jaar dat het kampioenschap plaatsvindt.
3.3.c Voor het verlenen van vrijplaatsen gelden de volgende criteria:
1. in principe moet aan het regionaal kampioenschap deelgenomen zijn;
2. de vrijplaatsen worden in volgorde van speelsterkte toegekend. Hierbij
is uitsluitend rating het criterium. Voor categorie C-1 wordt de KNSB-rating
per 1 februari van het betreffende jaar gehanteerd. Voor de
leeftijdscategorieën D en E wordt de KNSB-jeugdrating per 1 februari van
het betreffende jaar gehanteerd.
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4. KNSB beleid voor spelers die van meerdere regionale bonden lid zijn
Het KNSB beleid voor Persoonlijke Kampioenschappen voor spelers die van meerdere
regionale bonden lid zijn, is als volgt geformuleerd:
Per seizoen mag een speler of speelster meerdere pogingen doen om zich te plaatsen
via verschillende regionale persoonlijke kampioenschappen indien zij dat wensen.
De regionale bond mag zelf bepalen of een persoonlijke lidmaatschap i.p.v. een
clublidmaatschap van die bond hiervoor ook voldoende is.
5. Protocol Jonge schakers en publiek
Speciaal voor de wedstrijden voor spelers t/m 10 jaar wordt een door de organisatie
vast te stellen extra stiltegebied rondom het spelersgebied vastgesteld. Dit kunnen de
gangen rondom speellokalen zijn, maar ook de ruimte in een grote toernooizaal waar
het publiek kan staan om de partijen in het spelersgebied te bekijken. De volgende
regels zijn van kracht in het spelersgebied dan wel stiltegebied:
1.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen “spelersgebied” en “stiltegebied”. Het
spelersgebied wordt omschreven in het FIDE reglement voor het schaakspel:
“de speelruimte, toiletten, koffiekamer, rookruimte en andere door de arbiter
aangewezen ruimten.”
2.
Slechts spelers, wedstrijdleiding en door de organisatie daartoe bevoegde
personen mogen het spelersgebied betreden.
3.
FIDE reglement: Toeschouwers en spelers van andere partijen mogen niet
praten over of zich bemoeien met een partij. De arbiter kan overtreders hiervan,
zo nodig, uit het spelersgebied verwijderen.
4.
De organisatie bepaalt de grenzen van het spelersgebied, bij voorkeur met goed
zichtbare obstakels.
5.
Rondom het spelersgebied grenst het “stiltegebied”. Het stiltegebied is
toegankelijk voor publiek mits zij zich tevens houden aan punt 3 en zich
daarnaast weerhouden van het produceren van alle vormen van storend geluid.
De wedstrijdleiding heeft dezelfde rechten in dit gebied als het spelersgebied.
De organisatie bepaalt de grenzen van het stiltegebied, bij voorkeur met goed
zichtbare obstakels.
6.
Alle actieve spelers en hun partijen in het spelersgebied dienen op redelijker
wijze zichtbaar te zijn voor publiek vanuit het stiltegebied met een minimale
afstand tot de borden van 1 meter en maximaal 10 meter.
7.
Een aantal partijen, bij voorkeur de topborden (bovenste 10%), moeten
(grotendeels) te volgen zijn voor (een deel van) het publiek.
8.
Het is verboden een mobiele telefoon in zowel het spelersgebied als het
stiltegebied en andere door de wedstrijdleiding aangegeven ruimtes te
gebruiken.
6. Protocol geen alcohol, beperkt eten in de speelzalen en afval zelf afvoeren
bij jeugdwedstrijden
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken (of alcoholisch gerelateerde zoals
0.0%) mee te nemen of te nuttigen in de speelzalen tijdens landelijke
jeugdwedstrijden, noch door de spelers van 18 jaar en ouder, noch door de
volwassenen (organisatie, wedstrijdleiding of publiek).
Het is tevens niet gewenst dat tijdens de wedstrijden uitgebreid eten wordt
meegebracht naar de speelzalen. De speelzalen zijn om de wedstrijden te spelen en
alleen drankjes of kleine versnaperingen zijn toegestaan om tijdens een wedstrijd te
nuttigen achter het bord mits het afval zelf wordt opgeruimd en de tegenstander niet
wordt gehinderd. Een hele lunch of ander eten dient buiten de speelzaal genuttigd te
worden in de daarvoor beschikbare ruimten. De organisatie en wedstrijdleiding is
bevoegd om spelers bij overtreding hierop aan te spreken, eventueel een
waarschuwing te geven en indien nodig bij herhaling de toegang te ontzeggen tot de
speelzaal.
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7. Reglementen
Dit hoofdstuk verwijst naar de reglementen van de verschillende NK’s voor de jeugd.
De nummering verwijst tevens naar de code die gebruikt wordt op de website van de
KNSB bij de publicatie van alle reglementen.
Kernevenementen:
B3a Reglement Jeugdclubcompetitie + NK E-teams
D2 Reglement NK Jeugd tot en met 14, 16 en 18 jaar
D2a Reglement kwalificaties NK Jeugd tot en met 14, 16 en 18 jaar
D3 Reglement NK jeugd tot en met 12 jaar
D4 Reglement NK jeugd tot en met 10 jaar
D5 Reglement NK Jeugd tot en met 7, 8, en 9 jaar
D6 Reglement voor de NK voor schoolteams Basis Onderwijs algemeen
D7 Reglement voor de NK voor schoolteams Basis Onderwijs groepen 3-5
D8 Reglement NK voor schoolteams Voortgezet Onderwijs
D9 is komen te vervallen (zie B3a)
Niet-kernevenementen:
B3c Reglement Jeugdclubcompetitie 1e klasse A
D10 Reglement Open NK voor de Jeugd
D11 Is komen te vervallen
D12 Reglement Open NK Rapid voor de Jeugd
D13 Reglement NK Snelschaken voor de Jeugd
D14 Reglement NK voor Jeugdteams van regionale bonden (Hutton)
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7.

Wijzigingshistorie

Datum
april 2000
mei 2000
april 2001

Beschrijving
Vaststelling eerste versie
Doorvoering kleine correcties
belangrijkste wijzigingen:
- herinvoering beslissingswedstrijden
- eindstandbepaling op weerstandspunten i.p.v. progressieve score
februari 2002
belangrijkste wijzigingen:
- aanpassing speeltempo NK A
- NK E teams: wijziging toewijzing van het aantal gerechtigde
teams per regionale bond
- NK scholen: wijziging speeltempo en schema voor Categorie I
(bovenbouw)
mei 2002
- Jeugdclubcompetitie
- NK scholen: hernummering
maart 2003
- aanpassing speeltempo NK A
- tekstueel art. 11 NJK (blz 11)
- benamingen school categorieën NK schoolschaak.
mei 2003
- NK jeugd
- Jeugdclubcompetitie
november 2003 vrijplaats regeling NK jeugd
februari 2004
beslissingswedstrijden NK jeugd ivm uitzendreglement
juli 2004
E groep Open NK jeugd
jan 2005
E groep NK jeugd
jan 2005
ONJK eindstandbepaling
maart 2005
vrijplaatsregeling E groep NK jeugd
juli 2005
- NK snelschaak jeugd, gelijk eindigen
- NK jeugd, speeltempo A
februari 2006
- Halve Finale NK A meisjes
- NK jeugd, speeltempo A
- NK Rapid voor vrouwen- en meisjesteams
- NK E teams, termijn wijzigingen spelerslijst
- Open NK Jeugd, noteren verplicht E categorie
juni 2006
- Halve Finale NK A meisjes
- Jeugdclubcompetitie
- NJK F-H categorie
- NK rapid ind. wordt Open NK rapid ind.
augustus 2006 - Open NK Jeugd, noteren niet verplicht E categorie
- NK rapid voor vrouwen en meisjesteams
maart 2007
- verwijzing ONJK rechthebbenden
- o.a. NK schoolschaken verwijzingingen FIDE reglement
- art. 1 Halve Finale A meisjes
augustus 2007 NK schoolschaken BRIN code
december 2007 - NJK speeltempo B categorieën
- leeftijdsgrens JCC A categorie
februari 2008
- NJK beslissingswedstrijden ivm uitzendingen
- protocol jonge spelers en publiek toegevoegd
- Huttontoernooi
april 2008
- NJK beslissingswedstrijden i.v.m. uitzendingen (correctie 2e
plaats)
- lidmaatschap
- 1e klasse A JCC
mei 2008
speeltempo NK scholen i.v.m. Fischer tempo
mei 2008
- lidmaatschap vereist tijdens kwalificaties
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november 2008 april 2009
juli 2009
-

aantal degradatieplaatsen Pro A JCC
rechten vrije plaatsen NJK’s i.v.m. Talentstatussen
aanpassing speeltempo NJK C groep
aanpassing NJK’s beslissingswedstrijden
aanpassing halve finale A meisjes i.v.m. Talentstatussen
aanpassing indeling NK snelschaak
aanpassing speeltempo ONJK E groep
indeling NJK D
aanpassing sancties n.a.v. BR besluit
toevoeging artikel over aanvangstijdstip voor alle
jeugdwedstrijden i.v.m. vernieuwing FIDE reglement
februari 2010
aanpassing NJK’s beslissingswedstrijden
maart 2010
- ONJK GH categorie
- NK schoolschaken VO via Internetschaak
oktober 2010
Huttontoernooi
december 2010 - aanpassing nummering aan online versies
- begrip kernevenementen
- JCC 1e klasse A
- splitsing NK schoolschaken in BO, VO via Internetschaak en Open
NK VO
- Open NK rapid, cat t/m 25 jaar
mei 2011
- speeltempo NK E teams
- aanpassing vrijplaatsenregeling A t/m C
- introductie halve finale meisjes B
september 2012 aanpassing persoonlijk gerechtigden meisjes A en B
februari 2014
- vervallen halve finale A en B meisjes
- Opzet NK BO algemeen
- NK BO groepen 3 t/m 5
- Open NK jeugd, cat. F-1, F-2, H-1, H-2
- speeltempo NK D
- verdeelsleutel NK E-teams
juli/augustus 2014
- aanvulling FIDE regels inzake gebruik elektronische hulpmiddelen
- aanvulling FIDE regels inzake verzuimtijd
- Jeugdclubcompetitie o.a. increment, degradatie/ promotie
- NK E-teams speeltempo
- Jeugdclubcompetitie 1e klasse A, increment
- NK Schoolschaken (BO alg, BO gr 3-5 en VO)
- Open NK rapid voor teams
- Hutton
- NK rapid voor de jeugd
- NK snelschaak voor de jeugd
februari 2015
- aanvulling FIDE regels inzake onreglementaire zet (alle
reglementen)
- speeltempo NK D (t.b.v. KNSB ratingverwerking)
- speeltempo NK ABC (t.b.v. 2 speelronden op een dag mogelijk
maken)
juni 2015
- ONJK gemengde groep F i.p.v. E, speeltempo F-H
augustus 2015 - ONJK indeling op rating
- verdeling plaatsen regionale bonden extra plaatsen B/C vervallen
januari 2016
- NJK ABC, indeling op rating, meisjes A en B aparte groepen
- NJK D en E, indeling op rating
- toewijzing vrijplaatsen op grond van rating
januari 2017
- speeltempo NK ABC (t.b.v. 2 speelronden op een dag mogelijk
maken)
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juli 2017

- Introductie landelijke kwalificaties NK jeugd AB Jeugd en C Meisjes
- Aanpassing rechten NT Talentstatushouders
januari 2018
FIDE regels NK E, NK D, NK E-teams, Nationale Pupillendag
juni 2018
Afschaffing barrages kwalificatie NK AB+C meisjes
juli 2018
bordvolgorde en invallersregeling JCC
juli 2018
Protocol geen alcohol, beperkt eten en afval zelf afvoeren bij alle
landelijke jeudgwedstrijden
juli 2019
ONJK aanvulling beste Nederlanders
augustus 2019 JCC en NK E-teams geïntegreerd
september 2019 A categorie van t/m 18 jaar (vanaf 1 jan. 2020)
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