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Onderwerp: Interpretatie competitiereglement bij bepaalde cases  
 
 
Beste lezer, 
 
Jan Willem Brinks heeft een aantal cases aangedragen en gevraagd hoe het 
competitiereglement in deze situaties geïnterpreteerd moet worden. De mail van jan Willem 
en de toelichting van Gerard de Lange is onder aan deze brief toegevoegd. Tijdens een 
ingelaste bestuursvergadering (drie van de zes leden aanwezig) heeft het bestuur haar 
interpretatie van het reglement vastgesteld en in deze brief uitgewerkt. Hierbij zijn alleen de 
cases van speelgerechtigheid behandeld, niet het vraagstuk van de ‘plicht van degradatie’. 
 
 
Case 1: S. Lambrechts (Raalte) 
Situatie: 

1. Lambrechts is lid van een SBO-vereniging (Raalte) en een niet-SBO-vereniging 
(Pallas). 

2. Lambrechts is opgegeven voor Pallas 2 in de onderbond en Raalte 1 in de onderbond. 
3. Lambrechts heeft van de SBO dispensatie gekregen voor Raalte obv artikel 10.2.j 
4. Lambrechts is ingevallen in Pallas 1. Dit team speelt in de KNSB-competitie 

Vraag: 
Mag Lambrechts volgens 10.2.j. nog uitkomen voor Raalte nu hij heeft ingevallen in de 
KNSB-competite? 

Relevante artikelen: 
10.2.i. Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van de SBO of de KNSB 
daadwerkelijk is uitgekomen, mag in dat seizoen niet meer uitkomen voor een team van een 
andere club in de competitie van de SBO. Beslissend hiervoor is het spelen, niet het 
opgegeven zijn voor enig team.  
10.2.j.Een speler, die in een seizoen voor een club in de competitie van een andere regionale 
bond is uitgekomen, mag in datzelfde seizoen deelnemen aan competitiewedstrijden van de 
SBO, mits is voldaan aan de overige bepalingen van dit reglement. Tevens moet voor 1 
oktober van het betreffende seizoen een dispensatieverzoek bij de competitieleider zijn 
ingediend. Eventuele dispensatie wordt verleend door het bestuur van de SBO. 

Interpretatie / overwegingen : 
Cruciaal in het artikel is de onderstreepte aanduiding “een club”. Aangezien het 
reglement niet duidelijk aangeeft of het hier om SBO-club of ook clubs uit andere 
onderbonden gaat, in andere artikelen bij de aanduiding ‘club’ steeds om SBO-clubs gaat 
en het hier om het SBO-reglement gaat, dat het bestuur aanhoudt dat het gelezen moet 
worden als “een SBO-club”. In dat geval is Lambrechts nog steeds speelgerechtigd voor 
Raalte. Een extra overweging is dat Lambrechts speelgerechtigd is in de andere 
onderbond, maar ineens niet mag invallen in een hoger team van dezelfde vereniging die 
in de KNSB speelt. 

 
 
 
 

 



Case 2: B. Klapwijk (Hardenberg), G. Grotenhuis (ESGOO) en W. de Haas (Max Euwe) 
Situatie: 

1. Speler is opgegeven voor promotieklasse SBO 
2. Speler is ingevallen in KNSB-competitie voor dezelfde vereniging op de geplande 

speeldatum 
Vraag: 

Zijn er problemen met speelgerechtigheid ? 
Interpretatie / overwegingen : 

Naar onze mening is er geen enkel argument waarom een speler niet in een hoger team 
van dezelfde vereniging zou mogen invallen. Het maakt niet uit of de speler normaal 
gesproken voor een team op zaterdag (promotieklasse) of doordeweekse competitie 
(lagere klassen) uitkomt. 

 
 
Case 3: J. Duburg  en J. van der Molen (beiden Max Euwe) 
Situatie: 

1. Speler is opgegeven voor promotieklasse SBO 
2. Speler heeft wedstrijd gespeeld in de promotieklasse 
3. Speler is ingevallen in KNSB-competitie voor dezelfde vereniging voor een wedstrijd 

die op dezelfde dag gepland stond als de wedstrijd in de promotieklasse 
4. De twee partijen op één dag konden gerealiseerd worden door één van de partijen 

vooruit te spelen 
5. Het verzoek van vooruitspelen kwam van de tegenstanders van Duburg en Van der 

Molen. 
Vraag: 

Is het spelen van 2 wedstrijden op één geplande datum een wenselijke situatie? 
Relevante artikelen: 

15.10 Alle partijen moeten zoveel mogelijk tegelijkertijd en in hetzelfde lokaal gespeeld 
worden. Indien een speler op de wedstrijddatum verhinderd is mag de desbetreffende partij 
worden vooruitgespeeld, mits de tegenpartij hiermee akkoord gaat. Er mogen geen partijen 
op een latere dan de vastgestelde wedstrijddag gespeeld worden. Minder dan de helft van de 
partijen mag vooruitgespeeld worden. 

Interpretatie / overwegingen : 
Valt het spelen bij een hoger team onder “verhinderd zijn” als argument om een partij te 
kunnen vooruitspelen? Hier heeft het bestuur geen eindoordeel over kunnen geven. De 
mening neigde naar dat dit geen gegronde reden is om op die manier twee partijen, die op 
één geplande datum stonden, te kunnen spelen. In deze situatie kwam het verzoek van 
vooruitspelen van de tegenstanders. Duburg en Van der Molen hebben nu van de geboden 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is geen enkel artikel in het reglement dat aangeeft dat 
dit niet toegestaan is. 

  
Het bestuur zal bekijken hoe de reglementen scherper geformuleerd kunnen worden en 
bekijken of bepaalde situaties wel of niet gewenst. Het bestuur zal met een wijzigingsvoorstel 
komen in een volgende ledenvergadering voor het komende seizoen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het SBO-bestuur  
G. Luggenhorst 
8 december 2009 



Bijlage: 
 
----- Original Message -----  
From: Jan Willem Brinks  
To: competitie@sboschaak.net  
Sent: Wednesday, December 02, 2009 1:47 PM 
Subject: ompetitiereglement 
 
Beste competitieleider, 
  
  
Ik wend mij tot u met enkele onduidelijkheden (van mijn kant) omtrend het competitiereglement. 
Puntsgewijs zal ik deze bij u aan de orde stellen: 
  
*    Jamie Duburg heeft op 21 november jongstleden welgeteld 2 wedstrijden gespeeld, op hetzelfde 
tijdstip. Zowel voor de KNSB 3B als de SBO Promotieklasse is hij uitgekomen. In sommige 
reglementen is het geregeld dat er op een competitiedag slechts 1 wedstrijd gespeeld mag worden. In 
het SBO-reglement kan ik hier niets van terugvinden. U ook? Zo ja, is dit wel wenselijk? 
    Overigens, Jamie verloor zijn wedstrijd tegen WSG... dus er zijn geen bord danwel matchpunten in 
het geding. 
*    Artikel 10.2.i en 10.2.j behandelt de speelgerechtigdheid van spelers die bij meerdere verenigingen 
spelen. Kort door de bocht samengevat is de stelregel dat er in de SBO-competitie mag worden 
uitgekomen alleen als je niet voor een andere club uit komt. Hierop is uitzondering mogelijk door 
dispensatie aan te vragen. Echter, artikel 10.2.j geeft aan dat je mag uitkomen voor een team uit een 
andere regionale competitie. Hier wordt niet uitgesloten dat er mag worden deelgenomen aan de 
KNSB-competitie. 
    Voorbeeld: S. Lambrechts is uitgekomen voor Pallas in de KNSB. Tevens speelt hij voor Raalte. Als 
u de regels strikt toepas, mag hij niet uitkomen voor de SBO-competitie - immers is hij uitgekomen in 
de KNSB-competitie. Ik vraag me af of de consequenties hiervan bekend zijn en of, zowel de 
competitieleider, alsook andere verenigingen hiervan op de hoogte zijn. 
*    Wanneer de speeldag wijzigt, is voor het hoiogsteindigende team promotie een recht, geen plicht. 
Zoiets is goed te beargumenteren, immers, spelers die 's avonds door de weeks tijd hebben, hebben 
dat misschien zaterdag niet, waardoor het team verzwakt zou worden en een geheel ander team 
ineens een promotieklasse zou gaan spelen. 
    Nu het omgekeerde geval - degradatie uit de promotieklasse. Volgens de reglementen is dit een 
PLICHT. Maar geldt hiervoor niet hetzelfde argument als bij "promotie is een recht"? 
  
  
Heb overigens persoonlijk weinig belang bij bovenstaande zaken, maar soms kun je het maar beter 
voor zijn. 
  
  
Groeten, 
  
  
Jan Willem Brinks 
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From: Gerard de Lange [mailto:gerlang@kpnmail.nl]  
Sent: 03 December 2009 5:39 PM 
To: bestuur@sboschaak.net 
Subject: Fw: ompetitiereglement 
 
Naar aanleiding van onderstaand bericht willen Erik Mijnheer en ondergetekende met een zo groot 
mogelijk bestuur even bijeenkomen. 
  
Dit is gepland op 8 december bij G de Lange thuis. 
Jan Steenstraat 44, Haaksbergen. 053-5741930 aanvang rond 20.00 uur. 
  
Het betreft de volgende personen die zijn ingevallen in de KNSB competitie. 
  
Bram Klapwijk ronde 3, speelt tevens ronde 1 en 2 prom (Hardenberg) 
Gerard Grotenhuis ronde 3, speelt tevens ronde 1 prom (Esgoo) 
Stan Lambrechts, ronde 3 (Pallas), heeft ronde 1 tot 4 gespeeld 1A.  
Wouter de Haas, ronde 1, speelt tevens 2 en 3e prom (ME) 
Jamie Duburg, ronde 2 en 3, speelt tevens ronde 1 en 3 prom (ME) Dubbele wedstrijd op dezelfde 
dag ronde 3. 
Jarich van der Molen, 3e ronde, speelt tevens ronde 1 t/m 3 prom (ME) Dubbele wedstrijd op 
dezelfde dag ronde 3. 
  
…(persoonlijke mening van Gerard is verwijderd) 
 
  
Definitieve besluiten vallen op dinsdag 8 december 2009. 
  
Laat even weten of jullie kunnen. 
  
Groeten Gerard 
  
 


