
Wedstrijd HSC 2 - Rijssen 1  
Beslissing van de Commissie van Beroep van de Schaakbond Overijssel 

1.         Inleiding 

Op 19 november 2009 werd in de 2e klasse A van de SBO-competitie de wedstrijd HSC 2 – 
Rijssen 1 gespeeld. Namens H.S.C.-Stork 2 speelde op bord 2 J. Knepper (8243093) mee 
tegen J.W. Lingeman van Rijssen 1. J. Knepper was volgens de competitiegids 2009/2010 en 
de in het begin van het seizoen gepubliceerde teamopstelling op de SBO-site opgesteld in 
H.S.C.-Stork 1 uit de promotieklasse van de SBO. In deze wedstrijd speelde J. Knepper 
remise en was de uiteindelijke uitslag 3,5-2,5 in het voordeel van H.S.C.-Stork 2. 

Na navraag bij de competitieleider bleek dat deze toestemming had gegeven om J. Knepper te 
wisselen met R. Suurmond, een speler die opgesteld stond voor H.S.C.-Stork 2 aan het begin 
van het seizoen. Dit verzoek namens H.S.C.-Stork 2 was gedaan op 9 november 2009. 

Tegen de beslissing van de competitieleider heeft schaakvereniging Rijssen beroep 
aangetekend bij de Commissie van Beroep. Rijssen stelt dat de genoemde wisseling niet 
verleend had mogen worden op basis van artikel 10.2.b. uit het competitiereglement. Zij 
verzoeken daarom de Commissie van Beroep om het besluit terug te draaien en de uitslag van 
de partij aan te passen in een 1-0 overwinning voor Rijssen 1. 

De Commissie van Beroep heeft kennis genomen van de volgende stukken: 

1. een stuk van Rijssen 1, kennelijk op 20 november 2009 per e-mail verstuurd, aan de 
competitieleider, met een vraagstelling omtrent het meespelen van J. Knepper;  

2. een e-mail van de competitieleider aan Rijssen 1 van 21 november 2009; 
3. een e-mail van Rijssen 1 aan de competitieleider van 23 november 2009; 
4. een e-mail van de competitieleider aan Rijssen 1 van 25 november 2009, waarin hij 

aangeeft bij zijn beslissing te blijven omtrent de wisseling; 
5. een stuk van H.S.C.-Stork, kennelijk op 9 november 2009 per e-mail verstuurd, aan de 

competitieleider, met het verzoek van vervanging van J. Knepper door R. Suurmond; 
6. een stuk van H.S.C.-Stork, kennelijk op 27 november 2009 per e-mail verstuurd, aan 

het bestuur van de SBO, met hun zienswijze op het bezwaar van Rijssen. 
7. Een telefoongesprek gevoerd op zondag 6 december 2009 met de competitieleider 

 2.         Ontvankelijkheid 

Het beroep is tijdig aangetekend en de cautie is betaald, zodat het beroep ontvankelijk is. 

 

 

 

 



3.         Motivering  

Naar aanleiding van het protest van schaakclub Rijssen en na kennisgenomen te hebben van 
alles standpunten en daarbij artikel 10.2.b. in ogenschouw genomen: 

“Artikel 10.2.b. Indien naar genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, 
kunnen in de ingediende opstelling maximaal twee spelers worden vervangen door spelers die 
niet of in een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden vóór de derde 
ronde.” 

Besluit de Commissie het volgende, namelijk dat het reglement geen ruimte toelaat om in de 
beschreven situatie af te wijken van de door H.S.C.-Stork oorspronkelijk ingediende 
teamopstelling met betrekking tot H.S.C.-Stork 2. Artikel 10.2.b.staat niet toe een speler in 
een lager team te vervangen met een speler uit een hoger team.  

Tevens staat in dat artikel dat vervanging voor de 3 ronde dient te geschieden. Het ingediende 
voorstel van H.S.C.-Stork is ingediend na de 3de ronde van H.S.C.-Stork 2, die namelijk op 
29 oktober 2009 plaatsvond. Daarmee dient de opstellingen van H.S.C.-Stork 2 gehandhaafd 
te blijven.  

Verder besluit de Commissie dat de partij tussen H.S.C.-Stork 2 en Rijssen op bord 2 
overgespeeld dient te worden, met als tussenstand 3-2 in het voordeel van H.S.C.-Stork 2. De 
rechtvaardiging daarvoor is dat H.S.C.-Stork 2 te goeder trouw J. Knepper heeft opgesteld. 
Omdat het bestuur van H.S.C.-Stork op 9 november verzocht heeft de opstelling van H.S.C.-
Stork 1 te wijzigen, dus voordat de 3de ronde van H.S.C.-Stork 1 is gespeeld, wordt dat 
alsnog toegestaan. Deze wijziging is mogelijk tot zaterdag 12 december 2009. Wel moet 
hierbij artikel 10.2.b. in ogenschouw worden genomen, waarbij uitgegaan mag worden van de 
aanvraagdatum, namelijk 9 november 2009.  

4.         Beslissing 

De Commissie van Beroep 

• verklaart het beroep gegrond; 
• ontkracht de beslissing van de competitieleider; 
• bepaalt dat de competitieleider een nieuwe datum voor de wedstrijd op bord 2 tussen 

H.S.C.Stork 2-Rijssen 1 dient vast te stellen, met de tussenstand 3-2 in het voordeel 
van H.S.C.-Stork 2.  

• Geeft H.S.C.-Stork de mogelijkheid om voor 12 december 2009 J. Knepper te 
vervangen in H.S.C.-Stork 1 met bovengenoemde restrictie, of een verzoekschrift 
voor vrijstelling van artikel 10.3 te versturen naar de competitieleider. 

• bepaalt dat de cautie dient te worden terugbetaald aan Rijssen; 
• besluit hiervan mededeling te doen aan het bestuur van de SBO. 

Aldus vastgesteld op 8 december 2009 door de leden van de Commissie van Beroep 

H. van de Laar 
H. van de Berg  
A.M. Veltman. 
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