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Inleiding 
In de discussie in de Bondsraad van december 2016 zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt die 
verder richting hebben gegeven aan het voorstel van de werkgroep. In deze bijlage een korte reactie 
van de werkgroep op de gestelde vragen zoals ze in de conceptnotulen waren opgenomen. Daarnaast 
een reactie op de door de HSB ingebrachte notitie. 
 
Beantwoording vragen 
NBSB: 
• Het inschrijfgeld is hoger dan nu, dus verenigingen willen weten wat ze daarvoor terugkrijgen. 
• Het zal moeilijk zijn iedereen gelijktijdig uit en thuis te laten spelen. De NBSB zal vermoedelijk ook 

teams hebben voor een 5e en 6e klasse, die later inschrijven dan teams in de 4e klasse en dus 
andere lotingsnummers krijgen. Met weinig zaalruimte waar maximaal 2 teams thuis kunnen 
spelen zal veel vaker een zaal gehuurd moeten worden, een bijna onmogelijke taak voor de 
competitieleider. 

• De NBSB voorziet dat verenigingen die op 1 juni nog niet zeker weten of ze een team op de been 
kunnen brengen dat team zullen terugtrekken en eventueel later weer aanmelden, want de boete 
is fors. 

 
We moeten een goede onderbouwing geven van het inschrijfgeld (zie aparte bijlage). 
Uit- en thuiswensen goed inventariseren. 5e en 6e klasse mogen later inschrijven. 
Boeteregeling aanpassen voor lagere klassen. 
 
LiSB: 
• De reisafstanden, vanwege de regionale ligging van de bond. 
• De inschrijfdatum: veel buitenlandse spelers die in de LiSB spelen moeten ook rekening houden 

met speeldata in hun eigen land, die vermoedelijk op 1 juni nog niet bekend zijn. 
 
Bedoeling is om reisafstanden zoveel mogelijk te beperken. 
De speeldag in Duitsland en België is de zondag, er is dus geen probleem met de KNSB zaterdag. De 
Limburgse schaakbond speelt zelf op zondag natuurlijk. Voor spelers die deelnemen aan de KNSB 
zaterdag competitie wordt het alleen maar makkelijker. 
 
NHSB: 
voornaamste zorg het evenwicht in de piramide. Heeft de werkgroep overwogen om eventueel de 
derde klasse te verkleinen als blijkt dat er niet genoeg teams inschrijven voor de vierde klasse om de 
piramidevorm te handhaven? De heer Stomphorst antwoordt dat dit wel overwogen is, maar niet 
uitgevoerd. In plaats van een piramide zou het ook een huis kunnen worden, dat is afhankelijk van de 
inschrijving. Hij wil niet uitsluiten dat de 3e klasse verkleind wordt, maar niet in de pilotfase. Een 
eventuele terugkeer naar het oude systeem zou dan teveel problemen opleveren. De heer De Boer 
vraagt of de werkgroep wil opnemen na de pilot te streven naar de piramidevorm. 
 
Na een succesvolle pilot en handhaving van KNSB-competitie over 4e, 5e etc klasse kan er natuurlijk 
altijd naar het hele competitiehuis gekeken worden. 
 
RSB: 
grootste zorgen de reiskosten, de extra huurkosten, de reistijden en de logistiek voor wat betreft de 
arbiters, omdat die zelf ook willen spelen. 
 
Geen nieuwe punten, zie document over op te lossen punten 
 



ZSB 
Verantwoording inschrijfgeld geven. 
 
SGA  
heeft met name een probleem met de promotie-degradatieregeling. In het potentieel nieuwe 
competitiereglement zou een team uit de 4e klasse promoveren naar de 3e klasse. Maar wat als er 
maar 5 vierde klassen zijn? Dan promoveren er 5 teams, terwijl uit de 3e klasse 16 teams degraderen. 
Komen de overige 11 plekken uit de regionale competities of promoveren ook de nummers 2 en 
misschien ook de nummers 3? 
 
Kern van het voorstel is dat er twee gescheiden competities ontstaan en dat er geen promotie-
degradatieregeling tussen die twee is. Als er maar 5 vierde klassen zijn dan is het plan niet succesvol 
en moeten we het niet doen. 
Dat is een terecht punt. De aanwezigen vinden dat zich minimaal 80 teams moeten inschrijven en dat 
we anders niet van start moeten gaan met deze hele operatie. 
 
SBO 
Unaniem voor. Viertallencompetitie in SBO groot succes. 
 
Voorzitter KNSB  
wil in maart een duidelijke presentatie hebben van het uitgewerkte voorstel, waar alle punten 
transparant benoemd en besproken worden. Voorts zal de voorzitter alle te nemen stappen tot juni op 
een rij zetten en inventariseren wanneer de regionale bonden bij hun leden gaan peilen en wie 
wanneer welke informatie nodig heeft. 
 
Bespreken document HSB (in aanwezigheid vertegenwoordiger HSB)  

 

Oproep aan werkgroep gedaan in Bondsraad: 

a. De pilot wordt beperkt tot de 4e klasse KNSB. Een pilot voor 5e, 6e en evt. 7e klasse wordt –indien 
hiertoe wordt besloten- beperkt tot een combinatie van enkele noordelijke, oostelijke en/of zuidelijke 
regionale bonden.                                                                                                                                     
b. Er worden kleine en samenhangende regio’s samengesteld. Voor de HSB max. met RSB en LeiSB;                                      
c. De regionale bonden krijgen de mogelijkheid om de wedstrijden op doordeweekse avonden te 
spelen i.p.v. op zaterdagen.                                                                                                                                     
d. Als criterium bij de beoordeling van het al dan niet slagen van de pilot wordt bezien wat het effect is 
op het aantal clubs en leden per regio.                                                                                                               
e. Voor bonden en verenigingen zullen er geen noemenswaardige financiële consequenties zijn. 

 

In het algemeen lijkt er in de reactie van de HSB het idee te bestaan dat wanneer de Bondsraad 
akkoord zou gaan met de pilot alle verenigingen gedwongen zouden zijn teams deel te laten nemen 
aan de KNSB competitie. Dat is beslist niet het geval, deelname aan de 4e klasse KNSB competitie en 
verder gaat op basis van vrije inschrijving. Veel van de punten van de HSB zijn daarmee opgehelderd. 
In de communicatie moeten we die vrijwilligheid nog duidelijker aangeven wellicht. 

Ad a. We zijn het eens met de HSB dat het onwenselijk is om een 5e klasse KNSB of 6e Klasse KNSB 
te hebben wanneer er zich maar weinig teams voor deze klassen zouden inschrijven. De oplossing is 
om te blijven communiceren met teams na de inschrijving. Er wordt ingedeeld op basis van niveau en 
reisafstanden. Op een gegeven moment staat een team voor de keus: wil je met deze reisafstanden 
deelnemen ja of nee. 

Ad b. De intentie is inderdaad om de reisafstanden zo klein mogelijk te houden. 

Ad c. Dat kan niet. Waarschijnlijk gebaseerd op een misvatting – regionale competitie blijft natuurlijk 
gewoon bestaan. Teams die niet op zaterdag willen spelen blijven gewoon in de HSB competitie op 
doordeweekse dagen spelen. 

 

Ad d. Dat zou heel goed een criterium kunnen zijn. Dit is ter beoordeling aan de Bondsraad. 

 



Ad e. Voor bonden zijn er geen financiële consequenties. Behalve wellicht wanneer er nog maar heel 
weinig teams deel zouden gaan nemen aan de regionale competitie en een bond daar inkomsten uit 
ontving of kosten voor maakte. Voor verenigingen die met teams willen gaan deelnemen aan de 
KNSB competitie zijn er financiële consequenties (zaalhuur en inschrijfgeld). Wanneer er geen teams 
zich inschrijven voor de KNSB zaterdag competitie dan zijn er ook geen financiële consequenties voor 
een vereniging. 

 

 


