
1

Rotterdamse Schaakbond

Vergaderstukken

voor de

175ste Algemene Vergadering van de Rotterdamse Schaakbond

te houden op: 

10 mei 2017 in “De Voorhof” Bermweg 332

te Capelle aan den IJssel

Aanvang: 20:00 uur
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Rotterdamse Schaakbond

Willem Platje, Secretaris
Acaciastraat 33
3319 VA Dordrecht 
Tel: 078-6215797
Mail: secretaris@r-s-b.nl

 

Dordrecht, 19 april 2017

 

De voorlopige agenda voor de 175e Algemene Vergadering van 10 mei 2017 luidt als volgt:

1. Opening
2. Notulen van de 174e Algemene Vergadering van 7 september 2016
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Mededelingen vanuit de KNSB
5. Resultaten 2016-2017 en begroting 2017-2018 *)
6. Voorstel RSB-contributie 2017-2018
7. Resultaten en conclusies RSB-enquête gescheiden competities RSB en KNSB #)
8. Voorstel tot aanpassing RSB-competitiereglement
9. Voorstel tot aanpassing RSB-viertallencompetitiereglement
10. Prijsuitreiking RSB-competitie en RSB-beker 2016/2017
11. Rondvraag
12. Sluiting

*) = Eén bijlage
#) = Bijlage wordt z.s.m nagezonden

Volgens Artikel 10 2e lid van de Statuten kunnen verenigingen en individuele leden uiterlijk tot twee 
weken voor de dag van de Algemene Vergadering aanvullende agendapunten indienen. Deze dienen 
voorzien te zijn van een toelichting.

W. D. Platje
Secretaris RSB
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1. Opening

Opening van de 175ste Algemene Vergadering van de RSB door voorzitter A. Ayala.

2. Notulen van de 174ste Algemene Vergadering van 7 september 2017

(Concept) Notulen van de 174e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op
woensdag 7 september 2016 te Capelle aan den IJssel

Uit de presentielijst blijkt aanwezigheid door afvaardigingen van:
3-Torens (M. van Vaalen), Barendrecht (T. P. de Bruijn), Capelse S.V. (J. ten Brinke), 
Charlois-Europoort (A. Osinga), Dordrecht (A. van Grootheest), Erasmus (F. van Zutphen), 
Chess Club Fianchetto (H. Dopper), Hoeksche Waard (A. Osinga), Het Houten Paard (R. 
Bosch), Krimpen aan den IJssel (T. Heukels), Maassluis (P. Blok), Overschie (J. Doornheim), 
De Pionier (S. de Jonge), RSR Ivoren Toren (P. M. Dekker), Ridderkerk (J. van den Berg), 
Shah Mata (D. van der Pluijm), Sliedrecht (M. van Hulst, J. Stoker), SO Rotterdam (A. 
Rongen), Spijkenisse (S. van der Beek), De Willige Dame (C. Paans), De IJssel (F. van de 
Pavoordt, A. van den Berg) en IJsselmonde (S. Brabers). (22 verenigingen)

Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van: 
HZP-Schiedam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oost-Flakkee, De Penning, Zwarte Pion en 
Zwijndrecht. (6 verenigingen). De heer F. G. Maas (erelid) heeft eveneens bericht van 
verhindering gestuurd. De KNSB meldde geen vertegenwoordiger te kunnen sturen. 
Penningmeester P. de Weerd kon eveneens niet aanwezig zijn.

Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van: 
Ashtapada, Hendrik Ido Ambacht, Jeugdvereniging Kralingen, Klim-Op, Messemaker 1847, 
Moerkapelle, PASCAL, Rokado en WSV. (9 verenigingen)

Schaakvereniging Onésimus heeft vanwege een verkeerde e-mailadressering helaas geen 
uitnodiging ontvangen.

Verder zijn aanwezig A. Ayala (voorzitter RSB), W. Platje (secretaris RSB), A. Rutten 
(competitieleider RSB) en E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid verenigingszaken RSB). 

1. Opening
Voorzitter A. Ayala opent de vergadering.
 
2. Notulen van de 173e Algemene Vergadering van de RSB van 11 mei 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter meldt, dat het Tata Steel Chess Tournament 2017 voor het spelen van een van 
de rondes weer naar Rotterdam komt. Voor het organiseren van “side events” zal hulp 
worden gevraagd. Het bestuur zoekt nog naar twee bestuursleden: een wedstrijdleider voor 
de huidige en eventueel nieuwe kampioenschappen en een bestuurslid public relations en 
sponsoring voor de contacten met derden en het aanboren van sponsor- en subsidiegelden. 
De voorzitter wijst op een vacature bij Rotterdam Sportsupport, waar een 
combinatiefunctionaris schaken voor het bevorderen van sportactiviteiten voor jeugd tot 18 
jaar wordt gezocht. De wisselbeker van het Persoonlijk Kampioenschap is na zijn vijfde 
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kampioenschap definitief in handen van Rick Lahaye. De RSB zal een nieuwe beker moeten 
aanschaffen. De voorzitter noemt vervolgens de namen van RSB-leden, die ons het 
afgelopen schaakseizoen zijn ontvallen, waarna een minuut stilte in acht genomen wordt.

4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur 

4.a. Jaarverslag van de voorzitter
De heer van den Berg (Ridderkerk) merkt op dat zijn vereniging niet wordt genoemd in het 
rijtje van verenigingen die van speellocatie zijn veranderd.

4.b. Jaarverslag van de secretaris
Over het jaarverslag van de secretaris zijn geen opmerkingen.

4.c. Verslag en jaarrekening van de penningmeester
De vergadering heeft hierover geen opmerkingen.

4.d. Jaarverslag van de competitieleider
Over het jaarverslag van de competitieleider zijn geen opmerkingen.

4.e. Jaarverslag van de wedstrijdleider a.i.
Over het jaarverslag van de wedstrijdleider zijn geen opmerkingen.

4.f. Jaarverslag van de jeugdleider / bestuurslid verenigingszaken
Er wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat de winnaar van de categorie H in de 
begeleidende tekst een andere is dan degene, die in de tabel staat. De heer E. Hartog 
(jeugdleider) zegt toe, dit uit te zoeken.

5. Verslag van de kascontrolecommissie
De secretaris leest het verslag van de kascontrolecommissie voor, waarin de commissie de 
Algemene Vergadering voorstelt het financiële verslag van de penningmeester goed te 
keuren en hem decharge te verlenen. De vergadering keurt onder applaus het financiële 
verslag van de penningmeester goed.
De secretaris geeft aan dat alle leden van de kascontrolecommissie momenteel niet 
aftredend zijn, maar in september 2018. De heer van Zutphen (Erasmus) gaat in op het 
rooster van aftreden van de leden van de kascontrolecommissie: “Er zou een zeker ritme 
moeten zitten in het aftreden van de commissieleden. Een complete vervanging van de 
commissie, omdat de termijn van alle leden gelijktijdig afloopt, is niet gewenst.” De heer 
Rongen (SO Rotterdam) merkt op, dat commissielid W. van Munster wellicht wel vervroegd 
zou willen aftreden. Het bestuur zal zich over deze kwestie beraden.
De heer van Zutphen merkt verder op dat op de bij de stukken gevoegde kopie van het 
verslag van de kascontrolecommissie de handtekeningen van de leden duidelijk te zien zijn. 
Dat is om veiligheidsredenen en zeker op het internet niet handig. Een handtekening is op 
deze manier gemakkelijk na te maken. De secretaris zegt toe maatregelen ter voorkoming 
van vervalsing te nemen.

6. Verkiezing secretaris
Secretaris W. D. Platje is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. 
De vergadering stemt met applaus in met zijn herverkiezig voor een termijn van drie jaar. De 
secretaris dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
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7. Mededelingen vanuit de KNSB
Dit agendapunt vervalt door afwezigheid van een vertegenwoordiger van de KNSB.

8. RSB-Website
Het bestuur van de RSB wenst met de leden van de Algemene Vergadering van gedachten 
te wisselen over de “nieuwe” website. De heer van Hulst (Sliedrecht) informeert naar een 
rooster voor de webmasters. De secetaris legt uit dat er drie redacteuren (de heren J. 
Zondag, M. van Vaalen en W. Platje) zijn die artikelen op de website plaatsen. Zij doen dit 
volgens een schema van een week op, twee weken af. De heer van Hulst heeft ook gezien 
dat de RSB een facebookpagina heeft, waarmee momenteel nog weinig wordt gedaan. Er 
kan, zo geeft hij in overweging, vanuit de website een koppeling naar Facebook worden 
gemaakt, zodat de artikelen daar ook verschijnen. Dat levert meer publiciteit op als die 
berichten gedeeld worden. Een mogelijkheid is ook om de facebook-pagina om te vormen tot 
een platform, waarop een schrijver per vereniging berichten kan zetten. Dan zou wellicht een 
naam als “Rotterdam Schaakt” beter zijn dan de huidige: “Rotterdamse Schaakbond”. Het 
bestuur zal zich hierover buigen.
De heer van der Beek (Spijkenisse) zou graag zien, dat het navigeren op de website bij het 
onderwerp “Competitie” eenvoudiger en sneller wordt. Nu moet men na het oproepen van 
een scherm voor een bepaalde RSB-klasse steeds weer eerst terug naar het keuzescherm 
om gegevens van een volgende klasse te kunnen bekijken. De “oude” website had in de 
linkerbalk de keuzemogelijkheden staan, die zichtbaar bleven.
De heer T. P. de Bruijn (Barendrecht) complimenteert degenen, die de competitie-uitslagen 
op de website zetten met de snelheid waarmee dat gebeurt.
De heer Platje vraagt de vergadering hoe men denkt over de strekking van de te publiceren 
berichten. “Moeten we ons uitsluitend bezighouden met regionaal schaaknieuws of mogen er 
ook schaakberichten op de site verschijnen met een nationaal of zelfs mondiaal bereik? 
De heer T. P. de Bruijn merkt op, dat hij niet zit te wachten op een “informatie-diarree” en dat 
hij ander schaaknieuws wel via daartoe bestemde websites tot zich kan nemen. Hij vindt, dat 
het zwaartepunt bij het regionieuws moet liggen. Wellicht zou de facebook-pagina ook 
algemener nieuws kunnen brengen.
De heer A. Rongen is van mening, dat we toch best iets wijder mogen kijken. Als door een 
bericht het schaken wordt gepromoot, dan kan het wat hem betreft zeker op de RSB-site 
worden gepubliceerd. De KNSB-site vindt hij wat dit betreft niet erg toegankelijk.
De heer van Zutphen geeft aan, dat er over enkele RSB-jeugdleden, die nationaal kampioen 
zijn geworden maar heel weinig bericht is. De heer Platje geeft aan, dat de redacteuren er 
niet zijn om het nieuws te maken. Ze zijn afhankelijk van hetgeen als kopij wordt 
aangeleverd. De heer van Zutphen: “We moeten een oproep doen voor iemand die daarover 
schrijft. Vraag mensen, ook bij de verenigingen, kopij aan te leveren.” De heer van Zutphen 
noemt in dit verband het onlangs verschenen bericht over een speler van SC Dordrecht, die 
op een toernooi zijn derde IM-norm behaalde.
Ook wordt de schaaksite “tomsschaakboeken.nl” van de heer van Bokhoven uit Dordrecht 
genoemd, waar alle regionieuws over schaken uit de regio Drechtstreek op gepubliceerd 
wordt. Ook dat is een bron van regionieuws.
De heer J. Stoker (Sliedrecht) zou graag meer cijfers zien: “Schakers zijn dol op lijstjes en 
statistieken.”

 9. Vaststelling competitie-indeling
Competitieleider Rutten licht een en ander omtrent de competitie-indeling toe. Hij geeft aan, 
dat bij het indelen rekening gehouden moet worden met veel factoren en dat er veel 
moeilijkheden te overwinnen zijn om tot een juiste indeling te komen. Hij wijst er tevens met 
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nadruk op, dat sommige verenigingen een andere speeldag hebben vastgesteld en dat er 
ook veranderingen zijn in de speellocaties. Hij is zo veel als mogelijk is tegemoet gekomen 
aan de wensen van de verenigingen en dat is bijna geheel gelukt. Ook heeft hij vermeden 
om kampioenen uit de vorige competitie in dezelfde poule in te delen.
Voor wat betreft de plannen voor een nieuwe competitie-opzet van de KNSB merkt hij op nog 
steeds vraagtekens te zetten bij de representativiteit van de gehouden enquête. Hij blijft bij 
zijn mening, dat het spelen op de zaterdag voor een aantal verenigingen voor grote 
moeilijkheden kan zorgen.
De heer van Hulst vraagt of de laatste ronde in de promotie-klasse weer een gezamenlijke 
ronde zal zijn, waarop de competitieleider antwoordt dat de gehele laatste ronde op een 
vrijdag zal worden gespeeld, maar dat het geen gezamenlijke ronde is.
De heer J. Stoker geeft aan, dat zo’n gezamenlijke ronde wel veel schaakpromotie betekent 
en meldt dat die ronde bij SC Sliedrecht gehouden zou kunnen worden.
De heer Rutten zegt toe een en ander aan de betrokken verenigingen voor te leggen. 
Vervolgens wordt de competitie-indeling onder applaus voor de competitieleider 
goedgekeurd.

Voor wat betreft de viertallencompetitie meldt de competitieleider dat er nog even tijd is voor 
het aanmelden van teams en hij roept iedereen op de bereidheid tot deelname onder de 
leden te peilen en reclame te maken voor de viertallencompetitie. De afgelopen competitie 
betitelt hij als een heel interessante en hij streeft ernaar er een leuke competitie van te 
maken door in de groepen zoveel mogelijk teams met een ongeveer gelijke gemiddelde 
speelsterkte in te delen. De speelweken zijn inmiddels bekend gemaakt.
De heer van Hulst vond het spelen van een volledige competitie tussen teams in zijn regio 
een prima idee. De heer Rutten: “Dat wordt ook nagestreefd en wordt gemakkelijker 
naarmate zich meer teams aanmelden.”
De heer Stoker stelt dat er helaas bij de spelers van de achttallen bij zijn vereniging Slie-
drecht weinig animo is om ook in een viertal te spelen. “We melden wel één viertal aan.” 
De heer Rutten: “Ook voor grote verenigingen is de viertallencompetitie interessant. Doe je 
best deze speelmogelijkheid, ook bij de sterke spelers, onder de aandacht te brengen.”
De heer A. van Grootheest (Dordrecht) meldt dat zijn vereniging ook nu weer drie viertallen 
zal inschrijven.

10. Loting voor de RSB-bekercompetitie
De competitieleider verricht de loting voor de RSB-bekercompetitie.

11. Rondvraag
De heer van Hulst merkt op dat hij in het financieel verslag een reservering voor een lustrum 
ziet staan en vraagt of er lustrums gevierd gaan worden. Dat is niet het geval. De reservering 
is bedoeld voor het vieren van het 100-jarig bestaan van de RSB in 2031.
Mevrouw S. de Jonge informeert naar het speeltempo bij het snelschaken: “Bij de KNSB is 
een speeltempo van 3 minuten plus 2 seconden per zet ingevoerd, gaat de RSB dat ook 
doen?” Competitieleider Rutten meldt dat bij de RSB het speeltempo van vijf minuten voor de 
hele partij (“… en dan de vlag.”) vooralsnog gehandhaafd blijft.
De heer A. Osinga (Hoeksche Waard, Charlois-Europoort) refereert aan de in de Belgische 
competitie betreffende het afgaan van de mobiele telefoon gehanteerde regel. Daar krijgt de 
betrokkene een tijdstraf van 10 minuten, wat minder rigoureus is dan het verloren verklaren 
van de partij. Hij vraagt zich af of dit niets iets is waarmee de reglementencommissie aan de 
slag kan. De competitieleider verzoekt de heer Osinga met een voorstel te komen en dit naar 
hem te sturen, dan kan hij de reglementencommissie daarover inlichten en raadplegen.
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12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders aanwezigheid en inbreng.

Namens het bestuur van de RSB
W.D. Platje, secretaris

Deze notulen werden u op 9 september 2016 als concept toegestuurd vergezeld van een verzoek om 
op- en aanmerkingen. Ik dank de heer E. Hartog voor zijn constructieve bijdragen, die ik in dank heb 
aanvaard en in de notulen heb verwerkt. (WDP)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Mededelingen vanuit de KNSB

Bij dit agendapunt krijgt de vertegenwoordiger van de KNSB de gelegenheid het woord te 
richten tot de Algemene Vergadering van de RSB.

5. Resultaten 2016-2017 en begroting 2017-2018

Hierbij biedt het bestuur van de Rotterdamse Schaakbond u een overzicht aan van de te 
verwachten financiële resultaten over het lopende verenigingsjaar 2016/17 (1 juli 2016 tot en 
met 30 juni 2017) + een begroting 2017/18. 
Dit overzicht vormt de basis voor twee voorstellen die het bestuur aan de Algemene 
Ledenvergadering voorlegt:

1. In te stemmen met de voorgelegde begroting voor het verenigingsjaar 2017/18. 
2. Een verhoging van de RSB-contributie per 1 oktober 2017 tot € 45,12 per jaar voor 

seniorleden en € 22,86 per jaar voor juniorleden.
Bijgevoegd is een overzicht van het uitgavenverloop in het lopende boekjaar en een 
begrotingsvoorstel voor het nieuwe boekjaar. Uit dit overzicht + toelichting blijkt dat de 
resultaten voor het lopende boekjaar waarschijnlijk iets gunstiger zullen zijn dan het begrote 
verlies van € 880.
De resultaten 2016-2017 en de begroting 2017-2018 treft u aan in het als bijlage 
meegestuurde document: “Resultaten 2016-2017 + begroting 2017-2018.xlsx”.

6. Voorstel RSB-contributie 2017-2018

Toelichting
Zoals bekend vormt de afdracht aan de KNSB het belangrijkste deel van de RSB-contributie. 
Deze bedraagt vanaf 1 oktober 2016 € 41,36 per jaar + toeslag van € 0,60 voor het Max 
Euwe Centrum. Juniorleden betalen aan de KNSB de helft + dezelfde toeslag
De KNSB-contributie voor seniorleden zal op 1 oktober 2017 worden verhoogd met een 
inflatiecorrectie van 0,3 procent. Per saldo zal de KNSB-contributie (incl. toeslag Max Euwe 
Centrum) vanaf 1 oktober 2017 voor seniorleden uitkomen op € 42,08 per jaar.
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Zoals bekend is in 2013 besloten de extra verhoging van de KNSB-contributie van € 4,00 
slechts voor de helft door te berekenen. Het voor de RSB beschikbare deel van de RSB-
contributie is daarmee met € 2,00 verminderd. In 2014 is hierin geen wijziging gebracht.
In de algemene vergadering van mei 2015 is besloten om deze verhoging van de KNSB-
contributie alsnog geheel door te berekenen door gedurende een periode van drie jaar de 
RSB-contributie elk jaar met € 0,68 extra te verhogen.  Het komende seizoen 2017/18 is het 
derde en laatste jaar van die periode.
Een en ander betekent dat het bestuur voorstelt de RSB-contributie voor het seizoen 
2017/18 per 1 oktober 2017 te verhogen met € 0,80 voor seniorleden en € 0,40 voor 
juniorleden. De verhoging van € 0,80 is gelijk aan de verhoging van de KNSB-contributie met 
€ 0,12 vermeerderd met de eerder genoemde extra verhoging van € 0,68.

Het bovenstaande is samengevat in onderstaand overzicht:

Categorie lid RSB 2016/17  RSB 2017/18 KNSB-deel 2017/18 RSB deel 2017/18
Senior 44,32  45,12     42,08       3,04
Junior 22,46  22,86     21,34       1,52    

7. Resultaten en conclusies RSB-enquête gescheiden competities RSB en KNSB

Zo spoedig mogelijk worden de resultaten en de conclusies van de RSB-enquête gescheiden 
competities RSB en KNSB u toegezonden.

8. Voorstel tot aanpassing RSB-competitiereglement

Momenteel degraderen uit de 3e klasse altijd de nummers 7 en 8, resulterend in 6 
degradanten. Die worden het daarop volgende seizoen vervangen door 6 teams uit de 4e 
klasse. Deze promotie-/degradatieregeling werkt prima wanneer de 4e klasse uit tenminste 3 
poules bestaat; dan promoveren uit de 4e klasse immers de nummers 1 en 2, net als tussen 
de 2e en 3e klasse.
Echter, wanneer de 4e klasse uit 2 poules bestaat, moeten de nummers 1, 2 én 3 
promoveren, en als er maar 1 poule in de 4e klasse is, moeten de nummers 1 t/m 6 
promoveren. Gezien het niveauverschil is dit niet wenselijk gebleken.
Daarom wordt voorgesteld om – wanneer de 4e klasse uit minder dan 3 poules bestaat – 
alleen de nummer 8 uit de 3e klasse te laten degraderen. Dit zou dan betekenen dat in het 
geval van 2 poules in de 4e klasse de nummers 1 en de beste nummer 2 promoveert naar de 
3e klasse en in het geval van 1 poule in de 4e klasse de nummers 1 t/m 3.

Artikel 10 lid 3 (huidig)
Artikel 10 Promotie en degradatie
3. Vanuit alle klassen, behalve de 4e klasse, degraderen de twee laagst geëindigde 
teams van iedere groep naar de opvolgend lagere klasse.

Artikel 10 lid 3 (voorstel)
Artikel 10 Promotie en degradatie
3. Vanuit alle klassen, behalve de 4e klasse, degraderen de twee laagst geëindigde 
teams van iedere groep naar de opvolgend lagere klasse. Indien de 4e klasse uit minder 
dan drie groepen bestaat, degradeert uit de 3e klasse alleen het laagst geëindigde 
team naar de 4e klasse.
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9. Voorstel tot aanpassing RSB-viertallencompetitiereglement

Invallersbepaling
In het seizoen 2016/2017 waren er 9 viertallen in de 2e divisie (van de 23 viertallen), waarvan 
de maximale rating van de invaller onder 1499 lag. Dit had tot gevolg dat sommige 
verenigingen nog maar erg weinig potentiële invallers overhielden. Daarom wordt 
voorgesteld om in gevallen waarbij de maximale rating van een invaller lager is dan 1499, 
deze op 1499 te zetten.

Artikel 33, lid 3 (huidig)
Artikel 33 Invallersbepaling
3. Een lid dat niet ingevolge artikel 32 als basisspeler van een viertal is opgegeven, mag 

als invaller in een bepaald viertal geen rating hebben die meer dan 200 punten hoger 
is dan de gemiddelde rating volgens artikel 32 lid 2. Indien de rating van de hoogst 
gerate basisspeler meer dan 200 punten meer is dan de gemiddelde rating volgens 
artikel 32 lid 2, geldt dat de rating van de invaller niet hoger mag zijn dan die van de 
hoogst gerate basisspeler.

Artikel 33, lid 3 (voorstel)
Artikel 33 Invallersbepaling
3. Een lid dat niet ingevolge artikel 32 als basisspeler van een viertal is opgegeven, mag 

als invaller in een bepaald viertal geen rating hebben die meer dan 200 punten hoger 
is dan de gemiddelde rating volgens artikel 32 lid 2. Indien de rating van de hoogst 
gerate basisspeler meer dan 200 punten meer is dan de gemiddelde rating volgens 
artikel 32 lid 2, geldt dat de rating van de invaller niet hoger mag zijn dan die van de 
hoogst gerate basisspeler. Heeft het voorgaande tot gevolg dat de maximale 
rating van een invaller lager dan 1499 is, dan wordt de maximale rating van een 
invaller gelijkgesteld aan 1499.

Mogelijkheid tot een korter speeltempo
Wedstrijden kunnen pas na 23.30 uur klaar zijn. Voor een aantal spelers is dit, zeker 
doordeweeks, te laat. Om deze spelers, waaronder bijvoorbeeld jeugdspelers, toch de 
mogelijkheid te bieden in de viertallencompetitie te spelen, komt er een mogelijkheid – alleen 
in de 2e divisie – om een of meerdere poules te creëren, waarvoor het voor te stellen kortere 
speeltempo voor alle wedstrijden in de betreffende poule(s) geldt. Verenigingen dienen bij de 
opgave voor de viertallencompetitie aan te geven of het betreffende viertal het gewone 
speeltempo of het verkorte speeltempo wil spelen, of dat het voor dat viertal niet uitmaakt.
Om mee te kunnen tellen voor de KNSB-rating is volgens het KNSB-ratingreglement de 
minimum speeltijd bij Fischer-tempo voor een poule met een gemiddelde rating < 1900 1.00 
uur voor de eerste 40 zetten. Dit betekent een minimum speeltempo van 50 minuten per 
speler per partij + 15 seconden per zet vanaf zet 1.

Artikel 22 lid 1 (huidig)
Artikel 22 Speeltempo en notatieplicht
1. Het speeltempo is per speler 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra 

tijd per zet vanaf zet 1.

Artikel 22 lid 1 (voorstel)
Artikel 22 Speeltempo en notatieplicht
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1. Het speeltempo is per speler 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra 
tijd per zet vanaf zet 1. Voor aanvang van de viertallencompetitie kan voor een 
poule in de 2e divisie bepaald worden dat het speeltempo per speler 50 minuten 
voor de hele partij met 15 seconden extra tijd per zet vanaf 1 bedraagt; dit 
verkorte speeltempo geldt voor alle wedstrijden in die poule gedurende de 
gehele competitie.

Artikel 23 lid 2 (huidig)
Artikel 23 Schaakklok
2. De klokken dienen ingesteld te worden op een periode van 1:30 uur, waarbij 15 

seconden vanaf zet 1 wordt toegevoegd aan de bedenktijd (DGT 2000: instelling 23; 
DGT 2010: instelling 18; voor beiden geldt dat voor beide spelers eerst 1:30:00 wordt 
ingesteld en dan voor beide spelers 0.15 seconden).

Artikel 23 lid 2 (voorstel)
Artikel 23 Schaakklok
2. Indien het speeltempo 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd 

per zet vanaf zet 1 bedraagt, dienen de klokken ingesteld te worden op een periode 
van 1:30 uur, waarbij 15 seconden vanaf zet 1 wordt toegevoegd aan de bedenktijd 
(DGT 2000: instelling 23; DGT 2010: instelling 18; voor beiden geldt dat voor beide 
spelers eerst 1:30:00 wordt ingesteld en dan voor beide spelers 0.15 seconden).

Indien het speeltempo 50 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd 
per zet vanaf zet 1 bedraagt, dienen de klokken ingesteld te worden op een periode 
van 0:50 uur, waarbij 15 seconden vanaf zet 1 wordt toegevoegd aan de bedenktijd 
(DGT 2000: instelling 23; DGT 2010: instelling 18; voor beiden geldt dat voor beide 
spelers eerst 0:50:00 wordt ingesteld en dan voor beide spelers 0.15 seconden).

10. Prijsuitreiking RSB-competities

11. Rondvraag

12. Sluiting


