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Competitiereglement "Schaakvereniging Holten" 
 
 
Inleiding 
 
Voor de leden van de Schaakvereniging Holten worden er allerlei activiteiten georganiseerd in 
clubverband. Deze activiteiten vinden plaats vanaf begin september tot aan begin juni van het daarop 
volgende kalenderjaar. Naast de eigen kompetities wordt er ook deelgenomen aan de door de SBO 
en SOS georganiseerde competitie(s). De Schaakbond Overijssel (SBO) organiseert samen met 
OSBO en SGS een gezamenlijke competitie (SOS). 
 
Voor het organiseren van de interne competities is er namens de vereniging een competitieleider 
aangesteld. Deze zorgt voor een ordentelijk verloop van de verschillende competities. Hij kan daarbij 
ondersteund worden door een externe competitieleider en één of meerdere competitieleiders voor de 
specifieke competities. 
Na het bekend worden van de beschikbare data en de wedstrijddagen van de externe teams, stelt de 
competitieleider een programma voor het seizoen op waarbij alle wedstrijddagen van competities 
gelijkmatig over het seizoen verdeeld worden. 
 
Speellokaal: clubgebouw v.v. Holten, Meermanskamp, Valkenweg 4. 
Speelavond: Maandag. Aanvang om 20.00 uur, einde om ongeveer 24.00 uur. 
 
In dit competitiereglement worden de reglementen van de diverse competities van de 
Schaakvereniging Holten beschreven. De volgende competities worden behandeld: 
1. SBO-cup 
2. Externe competitie 
3. Interne competitie 
4. Interne bekercompetitie 
5. Snelschaakkampioenschap 
6. Fischertoernooi 
7. Jan van Calcar cup 
8. Progressiecup 
9. Teamsamenstelling 
 
 
 
 
1. SBO cup 

 
1.1 De reglementen van de SBO-cup van de SBO zijn van toepassing. 
1.2 Het team bestaat in principe uit de bordspelers 1 t/m 4 van het eerste team.  
1.3 Teamleider van het eerste team is in principe tevens teamleider van het cup-team. Indien de 

teamleider geen deel uitmaakt van het team kan hij één van de spelers verzoeken als 
teamleider op te treden van het cup-team. 

1.4 Voor de SBO-cup gelden tevens de bepalingen 2.4 en 2.8. 
 
 
2. Externe competitie 

 
2.1 De reglementen van de SOS zijn van toepassing. 
2.2 Het aantal in te schrijven teams wordt tijdens de ledenvergadering aan het begin van het 

seizoen bepaald. 
2.3 Samenstelling van de teams wordt bepaald zoals in hoofdstuk 9 staat aangegeven. 
2.4 Alleen spelers die speelgerechtigd zijn in de SBO competitie kunnen opgesteld worden. 
2.5 Het bestuur zal één van de spelers van het team verzoeken om op te treden als teamleider van 

het betreffende team. Deze is verantwoordelijk voor de opstelling van zijn team, betreffende de 
bordvolgorde. Ook wordt hij geacht voor vervanging te zorgen indien een of meerdere spelers 
van zijn team op een speeldatum verhinderd zijn. 

2.6 De teamleider doet dienst als wedstrijdleider tijdens de te spelen thuiswedstrijden van zijn team 
en hij draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de thuiswedstrijd richting de SOS. 



Competitiereglement Schaakvereniging Holten, vastgesteld op 31 augustus 2020 Pagina 2 van 6   

2.7 Teamleiders worden aangesteld voor de periode van één seizoen. 
2.8 De teamleden hebben op hun beurt de verplichting om hun teamleider zo snel mogelijk in te 

lichten omtrent hun deelname aan wedstrijden. 
2.9 Het bestuur kan, in samenspraak met de teamleider(s) en de betrokken speler, een speler in 

een hoger team plaatsen dan waar hij volgens het reglement teamsamenstelling recht op heeft.  
2.10 Nieuwe leden kunnen in principe door het bestuur voor het laagste team worden opgegeven, 

tenzij het duidelijk is dat de speler een dusdanige speelsterkte heeft dat hij in een hoger team 
thuishoort. 

2.11 Leden kunnen zich met een gegronde reden in een lager team laten opstellen. 
 
 
3. Interne competitie 

 

3.1 Alleen leden en aspirant-leden  van de Schaakvereniging mogen deelnemen aan de interne 
competitie. 

3.2 Degene die na de laatste ronde boven aan staat is de officiële clubkampioen van het 
betreffende seizoen. Naast een prijs wordt hij ook vermeld op het bord van de interne 
kampioenen. 

3.3 De wedstrijden worden gespeeld volgens de nieuwste FIDE-regels zoals deze gepubliceerd zijn 
op de KNSB-website. 

3.4 De competitie wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem. 
3.5 Voor aanvang van de nieuwe competitie vindt er een loting plaats waarbij ieder meespelend lid 

een lotingsnummer krijgt toegewezen. Deze blijft de rest van het seizoen geldig. 
3.6 De interne competitieleider stelt na elke ronde de wedstrijden voor de daaropvolgende ronde 

vast aan de hand van de ranglijst. Afmelden via mail is mogelijk tot uiterlijk 18.00 uur op de 
betreffende speelavond.  Indien het via mail niet lukt is telefonisch afmelden ook mogelijk. De 
spelers treffen elkaar in principe twee keer, en wel in elke competitiehelft een keer. Daarbij 
wordt de tweede partij gespeeld met verwisselde kleuren ten opzichte van de eerste partij.   
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan hier een uitzondering op worden gemaakt, zodat 
men voor de derde keer tegen elkaar kan spelen. 

3.7 De partijen worden vastgesteld aan de hand van de ranglijst na de laatste gespeelde ronde. De 
competitieleider zorgt ervoor dat de kleurverdeling per speler zoveel mogelijk in evenwicht is.  

3.8 Ten gevolge van te late afmeldingen en andere redenen voor een andere samenstelling van de 
aanwezige spelers, kan de competitieleider genoodzaakt zijn af te wijken van de artikelen 3.6 
t/m3.7. 

3.9 Het standaard speeltempo bedraagt 1.40 uur + 10 seconden per zet per persoon per partij. 
Spelers kunnen, in onderling overleg en met instemming van beiden, zelf een speeltempo 
bepalen tussen de 1.15 uur en het standaard speeltempo. Voor partijen die na 20.30 uur 
aanvangen, kan de competitieleider een aangepast speeltempo tussen 1.15 uur en het 
standaard speeltempo vaststellen om zorg te dragen voor een tijdig einde van de partij. De 10 
extra seconden per zet blijft altijd gehandhaafd. Degene die om 20.30 uur nog niet aanwezig is 
zonder afmelding wordt geboekt als afwezig zonder geldige reden. Diens geplande 
tegenstander is dan oneven of speelt tegen een andere speler. 

3.10 Gebruik van een klok is verplicht. Notatie is verplicht tot aan de laatste vijf minuten van de 
resterende bedenktijd, daarna niet meer. Wie niet noteert, kan geen remise claimen op grond 
van “drie maal dezelfde stelling” of “eeuwig schaak”. 

3.11 De normale regels voor winst, remise en verlies gelden, met uitzondering van het geval dat 
iemands vlag is gevallen terwijl zijn tegenstander nooit mat kan geven wegens onvoldoende 
materiaal. In dat geval is de partij remise. 

3.12 De eerste plaats op de ranglijst is 210 punten waard, de tweede 204, en zo steeds 6 punten 
minder. 

3.13 Voor een overwinning behaalt de speler het aantal punten dat behoort bij de plaats waarop zijn 
tegenstander na de laatst gespeelde ronde staat. Het aantal punten kan dus na elke ronde van 
alle gespeelde wedstrijden wijzigen. Bij remise ontvangt de speler de helft van de “waarde” van 
zijn tegenstander. Verlies levert nul punten op. 

3.14 Indien een speler zich op tijd afmeldt, ontvangt hij eenderde deel van zijn eigen waarde. Van 
deze regeling kan men per seizoen maximaal vijf keer gebruik maken.  Voor elke afmelding 
boven het maximum aantal ontvangt de speler 0 punten. 
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3.15 Indien een speler afwezig is zonder geldige reden, levert hem dit nul punten op. Wie twee keer 
achtereen afwezig is zonder kennisgeving, wordt de daarop volgende keer niet meer 
automatisch ingedeeld! 

3.16 Indien een speler buiten zijn schuld niet kan spelen is hij “oneven” en ontvangt hiervoor 
tweederde deel van zijn eigen waarde. 

3.17 Een speler welke niet aan de interne kompetitie deel kan nemen wegens deelname aan een 
externe wedstrijd, krijgt de beloning voor “vrijgesteld”. Dit geldt ook voor spelers die een interne 
bekerwedstrijd spelen. 

3.18 Voor “oneven” wordt tweederde deel van zijn eigen waarde toegekend. Voor “vrijgesteld” wordt 
de helft van zijn eigen waarde toegekend. 

3.19 Spelers die door omstandigheden niet kunnen voldoen aan de normale regels zoals hierboven 
omschreven (b.v. speeltempo, aanvangstijdstip, tijdstip van het beëindigen van de partij, enz.), 
kunnen op verzoek deelnemen onder afwijkende regels voor zover dit naar het oordeel van de 
competitieleider mogelijk is. 

3.20 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider. 
 
 
4. Interne bekercompetitie 

 

4.1 Alleen leden van de Schaakvereniging mogen deelnemen aan de interne bekercompetitie. 
4.2 Leden waarvan bij de loting reeds bekend is dat zij gedurende het seizoen een langere periode 

niet aanwezig zullen zijn, zullen niet ingeloot worden. 
4.3 De winnaar van de finale is de bekerkampioen en ontvangt een prijs.  
4.4 De wedstrijden worden gespeeld volgens de nieuwste FIDE-regels zoals deze gepubliceerd zijn 

op de KNSB-website . 
4.5 De speeldata, zoals vastgesteld in de het jaarprogramma wordt zo veel mogelijk aangehouden. 

Afwijkingen van deze data zijn alleen mogelijk in overleg met de competitieleider. 
4.6 Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. Hiervoor dient het aantal deelnemers 2, 4, 8, 16, 

32, 64 enz. te zijn. De competitieleider kan zodanige maatregelen nemen (voorronde, 
vrijstelling) dat het passende aantal spelers wordt bereikt. 

4.7 De paring voor iedere ronde geschied door loting, minimaal één week voor de geplande 
speeldatum.  

4.8 Het speeltempo bedraagt 1.40 uur + 10 seconden per zet per persoon per partij. 
4.9 Gebruik van een klok is verplicht. Notatie is verplicht tot aan de laatste vijf minuten van de 

resterende bedenktijd, daarna niet meer. Wie niet noteert, kan geen remise claimen op grond 
van “drie maal dezelfde stelling” of “eeuwig schaak”. 

4.10 De normale regels voor winst, remise en verlies gelden, met uitzondering van het geval dat 
iemands vlag is gevallen terwijl zijn tegenstander nooit mat kan geven wegens onvoldoende 
materiaal. In dat geval is de partij remise. 

4.11 In geval van remise wordt de partij, met verwisselde kleuren, overgespeeld. Dit dient te 
gebeuren voor de datum waarop door de competitieleider de volgende ronde is vastgesteld. 
Eindigt ook de tweede partij in remise, dan worden er twee partijen gespeeld van 5 minuten per 
persoon volgens het meest recente snelschaakreglement van de KNSB Voor de eerste partij 
wordt er geloot om de kleurverdeling. De tweede partij wordt gespeeld met verwisselde kleuren. 
Diegene die de meeste punten behaalt plaatst zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke 
eindstand worden er opnieuw twee partijen gespeeld op dezelfde wijze als hierboven, net 
zolang dat er een winnaar bekend is. 

4.12 Direct na afloop van een ronde wordt er voor de volgende ronde geloot. Deze volgende ronde 
wordt gespeeld op een door de competitieleider vastgestelde datum of binnen een bepaalde 
termijn. 

4.13 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider. 
 
 
 
 
 
5. Snelschaakkampioenschap 

 
5.1 Aan het snelschaakkampioenschap mogen deelnemen: 

a) leden van de schaakvereniging 
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b) aspirant leden van de schaakvereniging 
c) oud-leden van de schaakvereniging 
d) natuurlijke donateurs 
e) inwoners van Holten die niet vallen onder 5.1 a t/m d 

5.2 De winnaar van de het snelschaakkampioenschap mag zich snelschaakkampioen van Holten 
noemen en ontvangt een  prijs. Het snelschaaktoernooi wordt in principe gehouden op de 
laatste speelavond van het kalenderjaar. 

5.3 De wedstrijden worden gespeeld volgens het meest recente snelschaakreglement van de 
KNSB. 

5.4 Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem of een 
volledige competitie. 

5.5 Indien het Zwitsers systeem gehanteerd wordt, wordt aan het begin van de avond het aantal te 
spelen ronden bekend gemaakt. Het aantal te spelen ronden is mede afhankelijk van de 
afgesproken bedenktijd. 

5.6 De bedenktijd wordt aan het begin van de avond bekend gemaakt en ligt tussen de 5 en 10 
minuten per persoon per partij.  

5.7 Indien meerdere personen gelijk eindigen in matchpunten, wordt er gekeken naar het aantal 
weerstandspunten en daarna naar de SB-punten om de eindvolgorde te bepalen. 

5.8 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider van het 
snelschaaktoernooi. 

 
 
6. Fischertoernooi 

 
6.1 Aan het Fischertoernooi mogen deelnemen: 

a) leden van de schaakvereniging 
b)  oudleden schaakvereniging 
c) aspirant leden van de schaakvereniging 
d) natuurlijke donateurs 

6.2 Het Fischertoernooi wordt gespeeld over minimaal 3 avonden verdeeld over het seizoen. Het 
aantal speelavonden wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld. 

6.3 De winnaar gerekend over alle speelavonden ontvangt een prijs.. 
6.4 De wedstrijden worden gespeeld volgens het meest recente rapidschaakreglement van de 

KNSB. 
6.5 Aan het begin van de speelavond wordt het aantal te spelen ronden door de competitieleider 

vastgesteld. Het aantal ronden is afhankelijk van de beschikbare tijd op de avond. 
6.6 In principe spelen 2 spelers maximaal 1 keer tegen elkaar. Of dit uitgangspunt aangehouden 

kan worden, is afhankelijk van het aantal te spelen ronden en het aantal deelnemers op een 
avond. De competitieleider bepaalt of afwijking van het uitgangspunt noodzakelijk is. 

6.7 De bedenktijd bedraagt 15 minuten per persoon per partij plus 5 seconden extra per zet. 
6.8 Spelers mogen voor maximaal 2 ronden een bye aanvragen indien zij een ronde niet 

kunnen/willen spelen. 
6.9 De bye's mogen voor ronden op één speelavond aangevraagd worden, maar ook voor ronden 

op verschillende speelavonden. Alleen voor de laatste 2 ronden van de laatste speelavond mag 
geen bye aangevraagd worden. 

6.10 Het aanvragen van een bye voor de eerste ronde van een speelavond dient vooraf bij de 
competitieleider te gebeuren volgens dezelfde afspraken die voor de normale clubcompetitie 
geldt. Het aanvragen van een bye voor de overige ronden dient te gebeuren voor het maken 
van de indeling van de betreffende ronde. 

6.11 Waardering voor de resultaten: 

 Winst: 1 punt 

 Remise: ½ punt 

 Verlies: 0 punt 

 Oneven: ½ punt 

 Bye: ½ punt 

 Afwezig: 0 punt 
6.13 Indien er in deze  competitie meerdere personen gelijk eindigen in matchpunten, wordt er 

gekeken naar het aantal weerstandspunten en daarna naar de SB-punten om de eindvolgorde 
te bepalen. 
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6.14 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider van het 
Fischertoernooi. 

 
 
 
 
 
7. Jan van Calcar Cup 

 

7.1 De Jan van Calcar Cup wordt uitgereikt aan de speler die tijdens de externe wedstrijden het 
beste resultaat neerzet. 

7.2 Degene die aan het einde van de externe competitie boven aan staat is de winnaar van het 
klassement en ontvangt een  prijs.  

7.3 Als externe wedstrijden tellen mee: 
a) wedstrijden om de SBO-cup (alleen de reguliere partijen, niet eventuele 

snelschaakpartijen) 
b) wedstrijden van alle teams uitkomend in de achttallen- en de viertallencompetitie. 

7.4 Het beste resultaat wordt bepaald door het totaal van verdiende of verloren ratingpunten per 
speler te bepalen. Hierbij wordt de actuele ratingberekeningsmethodiek van de KNSB 
aangehouden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal in het verleden gespeelde 
partijen. 

7.5 De berekening vindt plaats op basis van de KNSB-ratings van de spelers op het moment dat de 
partij gespeeld wordt. 

7.6 Indien van een speler geen rating bekend is, wordt een zo goed mogelijke schatting van de 
rating van de betreffende speler gemaakt. Een eventuele rating van het afgelopen seizoen kan 
hierbij een alternatief vormen. 

7.7 Indien bij het opstellen van het eindklassement geschatte ratings van invloed zijn op de eerste 
plaats, dan dienen deze geschatte ratings opnieuw beoordeeld te worden door minimaal 3 niet-
belanghebbenden. 

7.8 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider van dit klassement. 
 
 
 
8. Progressiecup 

 

8.1 De Progressiecup wordt uitgereikt aan de speler die tijdens de wedstrijden van de interne 
competitie het beste resultaat neerzet. 

8.2 De Progressiecup kan alleen gewonnen worden door spelers die in een andere competitie van 
de Schaakvereniging Holten in hetzelfde seizoen nog geen prijs hebben gewonnen. Winnaars 
van deze prijzen worden uit het eindklassement weggestreept. 

8.3 Degene die na de laatste ronde boven aan staat is de winnaar van het klassement en ontvangt 
een wisselbeker. Deze blijft definitief in het bezit van degene die de beker drie keer achter 
elkaar of vijf keer in totaal wint. 

8.4 Het beste resultaat wordt bepaald door het totaal van verdiende of verloren ratingpunten 
gedeeld door de eigen rating per speler te bepalen. Hierbij wordt de actuele 
ratingberekeningsmethodiek van de KNSB aangehouden. Hierbij wordt geen rekening 
gehouden met het aantal in het verleden gespeelde partijen. 

8.5 De berekening vindt plaats op basis van de KNSB-ratings van de spelers op het moment dat de 
partij gespeeld wordt. 

8.6 Indien van een speler geen rating bekend is, wordt een zo goed mogelijke schatting van de 
rating van de betreffende speler gemaakt. 

8.7 Indien bij het opstellen van het eindklassement geschatte ratings van invloed zijn op de eerste 
plaats, dan dienen deze geschatte ratings opnieuw beoordeeld te worden door minimaal 3 niet-
belanghebbenden. 

8.8 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider van dit klassement. 
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Teamsamenstelling 
 
9.1 De teamsamenstelling wordt bepaald a.d.h.v. KNSB rating van 1 mei van het afgelopen 

seizoen. 
9.2 Een nieuw lid wordt normaal gesproken niet opgegeven voor een team in het seizoen waarin hij 

lid wordt. Alleen indien de speelsterkte bekend is, kan het bestuur tijdens de ledenvergadering 
in het najaar een voorstel doen om het nieuwe lid op basis van zijn ingeschatte speelsterkte 
tussen te voegen in de ratinglijst waardoor lager geklasseerden allen 1 positie zakken. 

9.3 Een lid heeft het recht om af te zien van opgave in een bepaald team. Ook kan hij verzoeken 
om in een lager team opgegeven te worden, zolang zijn rating niet zodanig is, dat dit in conflict 
komt met het competitiereglement van de KNSB, SOS of SBO. 

9.4 Het bestuur kan in de ledenvergadering gemotiveerde voorstellen indienen om af te wijken van 
de samenstelling obv de ratinglijst. 

 
 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden op 31-08-2020, te Holten. 
 


