
 
Geacht S.B.O. bestuur,  
 
Van: Commissie van Beroep Competitiegeschillen S.B.O.,  
Datum: 7- juni 2011, 
Betreft: Het beroep van Xidata Hardenberg d.d. 27 april 2011.  
 
Beslissing van de Commissie van Beroep van de Schaakbond Overijssel 
n.a.v. het beroep van Xidata Hardenberg d.d. 27 april 2011. 
 
1. Inleiding  
 
De wedstrijd Drienerlo in de Nahand en Xidata Hardenberg was vastgesteld op 9 
april 2011. Op verzoek van Drienerlo in de Nahand is de partij op bord 3 tussen 
R.H.J van der Lubbe en L. Klapwijk vooruit gespeeld. De partij is gewonnen door 
L. Klapwijk. Op 9 april 2011 heeft L. Klapwijk gespeeld in de KNSB-competitie 
voor Xidata Hardenberg 1. 
 
De competitieleider heeft de partij in de SBO-competitie verloren verklaard voor 
L. Klapwijk en hij gebruikt daarvoor de volgende argumentatie: 
 
“Bij deze verklaar ik de wedstrijd van Rob van der Lubbe en Leo Klapwijk 
reglementair verloren voor Leo. Dit op grond van artikel 10.2.i. 
Leo heeft op verzoek van Drienerlo een wedstrijd vooruit gespeeld, vervolgens 
wordt hij in het eerste team van Hardenberg opgesteld. Beide wedstrijden zijn 
gepland op 9 april om 13.00 uur. 
De uitslag van Leo Klapwijk - Rob van de Lubbe 1-0 wordt omgezet in een 
reglementaire 0-1. 
De uitslag van Drienerlo in de Nahand - Xidata Hardenberg 4,5-3,5 wordt 
hierdoor 5,5-2,5” 
 
2. Bezwaar: 
 
Het bezwaar van Xidata Hardenberg luidt als volgt: 
 
“Bij deze mail ik om tegen onderstaande beslissing van de SBO-competitieleider 
in beroep te gaan: Wij zijn van mening dat hij artikel 10.2.i. te breed uitlegt:  
artikel 10.2.i. geldt volgens ons alleen als het om 2 SBO-wedstrijden gaat en niet 
als zoals nu een van de 2 wedstrijden, die van Hardenberg 1, een KNSB-
wedstrijd namelijk betreft. 
 
Dit baseren we op artikel 1 van het S.B.O.-competitiereglement (zie jaargids 
2010-2011 van de SBO ) waarin staat:Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door 
de Schaakbond Overijssel (SBO) voor zijn leden en/of leden van een naburige 
regionale schaakbond en/of bedrijven en/of instellingen te organiseren 
clubteamwedstrijden, genaamd competitiewedstrijden. 
 
In onze ogen gaat hij dus te ver door een wedstrijd georganiseerd door de KNSB 
die immers landelijk is erbij te betrekken. Wij zijn van mening als hij zoiets wil 
kunnen doen dat hij dit eerst aan de ALV van de SBO hoort voor te leggen zodat 
alle verenigingen van de SBO daarover kunnen stemmen. 
 



Wel zal dan volgens ons gekeken moeten worden of de FIDE-regels voor het 
schaakspel het toestaan dat KNSB-wedstrijden in het SBO-competitie-reglement 
worden betrokken want bij de FIDE-regels voor het schaakspel 2009 artikel b bij 
het voorwoord staat: 
 
Een aangesloten vereniging heeft de vrijheid om regels in te voeren die 
gedetailleerder zijn onder voorwaarde dat zij: 
b. beperkt zijn tot het gebied van de desbetreffende bond 
 
Wij zijn dus van mening dat de beslissing van de SBO-competitieleider onredelijk 
is en hopen dan ook dat de commissie van beroep competitiegeschillen dit 
corrigeert. 
 
Met vriendelijke groet, 
Edgar Spanjers 
secretaris Xidata Hardenberg” 
 
 
3. Ontvankelijkheid  
Het beroep is ontvankelijk aangezien aan de voorwaarden is voldaan. 
 
4. Motivering van de Commissie van Beroep competitiegeschillen 
Om een einde te maken aan onduidelijkheden over het wel/niet mogen spelen in 
verschillenden onderbonden en/of voor meerdere teams in de SBO- en KNSB-
competitie is het competitiereglement van de SBO met ingang van vorig seizoen 
herzien. Hierin ook opgenomen is artikel 10.2.i.: een lid dat in een op een 
bepaalde datum vastgestelde datum speelt, mag niet in een ander team in een 
wedstrijd spelen die op dezelfde datum is vastgesteld. 
 
De competitieleider heeft een overtreding van dat artikel geconstateerd en 
baseert daarop zijn uitspaak. Het aanpassen van de uitslag in de SBO-competitie 
behoort tot zijn bevoegdheid. De argumentatie dat de competitieleider het artikel 
10.2.i te breed uitlegt wordt niet gedeeld door de Commissie van Beroep 
Competitiegeschillen, aangezien de formulering helder is.  
 
5. Beslissing  
De Commissie van Beroep  
• wijst het beroep van Xidata Hardenberg af;  
• handhaaft de beslissing van de competitieleider;  
• bepaalt dat de storting van de 20 euro niet wordt terugbetaald;  
• besluit hiervan mededeling te doen aan het bestuur van de SBO.  
 
Namens de Commissie van Beroep,  

P.H.A.J. Goud  

(contactpersoon CVB SBO) 


