
Competitiereglement artikel 27, viertallen reglement artikel 26 

Oud: 

Artikel xx: Wedstrijdformulier  
1. Onder wedstrijdformulier dient te worden verstaan een door de RSB voorgeschreven en daar  
verkrijgbaar formulier.  
2. De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie werkdagen na afloop van  
een wedstrijd een door de wedstrijdleider en beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier met  
de gedetailleerde uitslag in het bezit van de competitieleider komt. Dit kan per post of met een  
gescand wedstrijdformulier per email.  
Met hun handtekening geven de ondertekenaars te kennen dat het formulier naar waarheid is  
ingevuld.  
3. Op het formulier dient ook het bondsnummer – te ontlenen aan de ledenlijst van de KNSB –  
vermeld te worden. Bij onduidelijkheden geldt eerst de achternaam, dan het bondsnummer en  
tenslotte de voorletter(s).  
4. Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de werkelijke  
naam van de speler en de redenen van het spelen onder pseudoniem aan de competitieleider  
bekend zijn.  
5. Indien één of meer spelers niet zijn opgekomen, dient zulks op het wedstrijdformulier te worden  
vermeld. 
 

Nieuw Competitiereglement en viertallen: 

Artikel xx: Wedstrijdformulier  
1. Onder wedstrijdformulier dient te worden verstaan een door de RSB voorgeschreven formulier.  
2. De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie dagen na afloop van  
een wedstrijd de uitslag ingevoerd wordt in Netstand. Het opsturen van (een kopie van) een door de 
wedstrijdleider en beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier met  
de gedetailleerde uitslag naar de competitieleider is slechts nodig op zijn verzoek en indien er een 
correctie uitgevoerd dient te worden aan de in Netstand ingevoerde uitslag. 
Met hun handtekening geven de ondertekenaars te kennen dat het formulier naar waarheid is  
ingevuld.  
3. Op het formulier dient ook het bondsnummer – te ontlenen aan de ledenlijst van de KNSB –  
vermeld te worden. Bij onduidelijkheden geldt eerst de achternaam, dan het bondsnummer en  
tenslotte de voorletter(s).  
4. Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de werkelijke  
naam van de speler en de redenen van het spelen onder pseudoniem aan de competitieleider  
bekend zijn.  
5. Indien één of meer spelers niet zijn opgekomen, dient zulks op het wedstrijdformulier te worden  
vermeld. 
6. De thuisspelende vereniging dient (een kopie van) het wedstrijdformulier minimaal één maand te 
bewaren. 
 

 

 

 

 

 



 

Oud Bekerreglement artikel 17  

Artikel 17 Wedstrijdformulier  
1. Onder wedstrijdformulier dient te worden verstaan een door de RSB voorgeschreven en daar  
verkrijgbaar formulier.  
2. De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie werkdagen na afloop van  
de wedstrijd een door de wedstrijdleider en beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier, met  
de gedetailleerde uitslag en een aanwijzing wie met wit en wie met zwart speelde, in het bezit van  
de competitieleider komt. Dit kan per post of met een gescand wedstrijdformulier per email.  
Wanneer de wedstrijd is voortgezet met snelschaakpartijen moeten het wedstrijdformulier ook  
daarvan de gedetailleerde uitslag vermelden.  
Wanneer is geloot om te beslissen welk team tot winnaar, in de zin van artikel 6 lid 1, wordt  
uitgeroepen en welk team afvalt, moet ook het resultaat van die loting op het wedstrijdformulier  
worden vermeld.  
3. Op het formulier dient ook het bondsnummer - te ontlenen aan de ledenlijst van de KNSB -  
vermeld te worden. Bij onduidelijkheden geldt eerst de achternaam, dan het bondsnummer en  
tenslotte de voorletter(s).  
4. Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de werkelijke  
naam van de speler en de redenen van het spelen onder pseudoniem aan de competitieleider  
bekend zijn.  
5. Indien één of meer spelers niet zijn opgekomen, dient zulks op het wedstrijdformulier te worden  
vermeld.  
6. Het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in lid 1 t/m 5, kan door de competitieleider  
bestraft worden met een boete van € 6,50, onverminderd het alsnog nakomen van de  
verplichtingen. 
 
Nieuw bekerreglement 
Artikel 17 Wedstrijdformulier  
1. Onder wedstrijdformulier dient te worden verstaan een door de RSB voorgeschreven formulier.  
2. De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat binnen drie dagen na afloop van  
de wedstrijd de uitslag ingevoerd wordt in Netstand en (een kopie van) een door de wedstrijdleider 
en beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier met de gedetailleerde uitslag naar de 
competitieleider opgestuurd wordt. Op het formulier moet ook vermeld staan wie met wit en met 
zwart speelde en eventueel de gedetailleerde uitslagen van het snelschaken en/of de loting voor 
welk team dat doorgaat in de competitie conform artikel 6 lid 1. 
3. Op het formulier dient ook het bondsnummer - te ontlenen aan de ledenlijst van de KNSB -  
vermeld te worden. Bij onduidelijkheden geldt eerst de achternaam, dan het bondsnummer en  
tenslotte de voorletter(s).  
4. Het is niet toegestaan op het wedstrijdformulier een pseudoniem te bezigen, tenzij de werkelijke  
naam van de speler en de redenen van het spelen onder pseudoniem aan de competitieleider  
bekend zijn.  
5. Indien één of meer spelers niet zijn opgekomen, dient zulks op het wedstrijdformulier te worden  
vermeld.  
6. Het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in lid 1 t/m 5, kan door de competitieleider  
bestraft worden met een boete van € 6,50, onverminderd het alsnog nakomen van de  
verplichtingen. 
  



 
Competitiereglement Artikel 32 
 
Oud: 
Artikel 32 Opstelling teams  
1. Uiterlijk binnen drie werkdagen na de datum waarop een team van een vereniging de eerste  
wedstrijd speelt, dient de competitieleider de opstelling van het betrokken team ontvangen te  
hebben, anders geldt het wedstrijdformulier van de eerste wedstrijd als de opstelling.  
2. Een lid dat niet ingevolge lid 1 voor een team is opgegeven, wordt geacht voor het laagste team  
te zijn opgegeven. Zo’n lid kan echter voor zijn eerste wedstrijd in het verenigingsjaar voor een  
hoger team worden opgegeven bij de competitieleider.  
3. Leden, opgegeven voor een bepaald team, mogen in hetzelfde verenigingsjaar niet voor een lager  
team van dezelfde vereniging uitkomen.  
4. Indien een speler voor meer dan één vereniging is opgegeven, moet de vereniging, resp. moeten  
de verenigingen, waarvoor deze speler niet speelt, de opstelling wijzigen door uit ieder lager team  
één speler naar het naast hogere team over te brengen.  
5. Tot en met de tweede ronde kan in bijzondere gevallen – ter beoordeling van de competitieleider - 
de opstelling van een team gewijzigd worden. 
 
Nieuw: 
Artikel 32 Opstelling teams  

1. Uiterlijk binnen drie dagen na de datum waarop een team van een vereniging de eerste  

wedstrijd speelt, dient de competitieleider de opstelling van het betrokken team ontvangen in 

Netstand, anders geldt het wedstrijdformulier van de eerste wedstrijd als de opstelling.  

2. Een lid dat niet ingevolge lid 1 voor een team is opgegeven, wordt geacht voor het laagste team  

te zijn opgegeven. Zo’n lid kan echter voor zijn eerste wedstrijd in het verenigingsjaar voor een  

hoger team worden opgegeven bij de competitieleider.  

3. Leden, opgegeven voor een bepaald team, mogen in hetzelfde verenigingsjaar niet voor een lager  

team van dezelfde vereniging uitkomen.  

4. Indien een speler voor meer dan één vereniging is opgegeven, moet de vereniging, resp. moeten  

de verenigingen, waarvoor deze speler niet speelt, de opstelling wijzigen door uit ieder lager team  

één speler naar het naast hogere team over te brengen.  

5. Tot en met de tweede ronde kan in bijzondere gevallen – ter beoordeling van de competitieleider -

de opstelling van een team gewijzigd worden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Viertallencompetitiereglement 
Oud:  
Artikel 32 Basisopstelling viertallen  
1. Vóór 1 oktober van het verenigingsjaar dient de competitieleider de opstelling van het viertal  
ontvangen te hebben. Deze opstelling dient tenminste vier spelers te bevatten.  
2. De gemiddelde rating van de basisopstelling van een viertal wordt berekend op basis van de vier  
hoogst gerate opgegeven spelers.  
3. Voor de 2e divisie geldt dat de gemiddelde rating van de basisopstelling lager dan 1500 dient te  
zijn.  
4. Een lid dat niet ingevolge lid 1 voor een viertal is opgegeven, kan echter voor zijn eerste wedstrijd  
in het verenigingsjaar als basisspeler van een viertal worden opgegeven bij de competitieleider. Dit  
kan tot en met de tweede ronde. Voor de 2e divisie geldt tevens dat gemiddelde rating zoals  
berekend op grond van lid 2 na toevoeging van een lid aan de basisopstelling lager dan 1500 dient  
te zijn.  
5. Leden, opgegeven voor een bepaald viertal, mogen in hetzelfde verenigingsjaar niet voor een lager  
viertal van dezelfde vereniging uitkomen.  
6. Indien een speler voor meer dan één vereniging is opgegeven, moet de vereniging, resp. moeten  
de verenigingen, waarvoor deze speler niet speelt, de opstelling wijzigen door een andere speler  
als basisspeler voor het betreffende viertal op te geven indien het aantal basisspelers minder dan  
vier bedraagt.  
7. Tot en met de tweede ronde kan in bijzondere gevallen – ter beoordeling van de competitieleider -
de opstelling van een viertal gewijzigd worden. 
 
Nieuw: 
Artikel 32 Basisopstelling viertallen  
1. Vóór 1 oktober van het verenigingsjaar dient de competitieleider de opstelling van het viertal  
ontvangen te hebben in Netstand. Deze opstelling dient tenminste vier spelers te bevatten.  
2. De gemiddelde rating van de basisopstelling van een viertal wordt berekend op basis van de vier  
hoogst gerate opgegeven spelers.  
3. Voor de 2e divisie geldt dat de gemiddelde rating van de basisopstelling lager dan 1500 dient te  
zijn.  
4. Een lid dat niet ingevolge lid 1 voor een viertal is opgegeven, kan echter voor zijn eerste wedstrijd  
in het verenigingsjaar als basisspeler van een viertal worden opgegeven bij de competitieleider. Dit  
kan tot en met de tweede ronde. Voor de 2e divisie geldt tevens dat gemiddelde rating zoals  
berekend op grond van lid 2 na toevoeging van een lid aan de basisopstelling lager dan 1500 dient  
te zijn.  
5. Leden, opgegeven voor een bepaald viertal, mogen in hetzelfde verenigingsjaar niet voor een lager  
viertal van dezelfde vereniging uitkomen.  
6. Indien een speler voor meer dan één vereniging is opgegeven, moet de vereniging, resp. moeten  
de verenigingen, waarvoor deze speler niet speelt, de opstelling wijzigen door een andere speler  
als basisspeler voor het betreffende viertal op te geven indien het aantal basisspelers minder dan  
vier bedraagt.  
7. Tot en met de tweede ronde kan in bijzondere gevallen – ter beoordeling van de competitieleider 
– de opstelling van een viertal gewijzigd worden. 
 


