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SCHAAKVERENIGING ALMERE 

 

COMPETITIEREGLEMENT  (versie september 2022) 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

1.1 Door de schaakvereniging wordt jaarlijks voor haar leden een Interne Competitie, een 

Clubkampioenschap, een Snelschaakkampioenschap, een Winter- en een 

Zomerrapidkampioenschap georganiseerd. Deze competities worden gespeeld tussen 

1 augustus en 1 juli, of zoveel eerder of later als het bestuur nodig acht. Het beheer 

van deze competities, alsmede de handhaving van dit reglement berust bij de 

competitieleider, met uitzondering van de onlinecompetitie. De leiding van de 

wedstrijden in de competities berust bij de wedstrijdleider, ook weer met 

uitzondering van de onlinecompetitie. Met ingang van seizoen 2021-2022 worden, 

indien daarvoor voldoende deelnemers zijn, ook de zogenaamde Meerkamp- en 

Onlinecompetities georganiseerd (zie Artikelen 6 en 8). 

1.2 Aan het begin van een seizoen worden alle leden ingedeeld in de Interne Competitie. 

Na afloop daarvan wordt bepaald welke spelers het recht hebben deel te nemen aan 

het Clubkampioenschap (Artikel 3). 

1.3 Er wordt gespeeld volgens de meest recente Nederlandse vertaling van de FIDE 

Regels voor het Schaakspel, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Zowel het FIDE 

reglement als het Competitiereglement moet in het speellokaal aanwezig zijn. Er 

wordt aangenomen dat iedere speler met de laatste versies en de daarin vervatte 

regels bekend is.  

a. Artikel 6.6a (te laat komen) en Artikel 12.3b (mobiele telefoon) van de meest 

recente Nederlandse vertaling van de FIDE Regels voor het Schaakspel zijn niet 

van toepassing. 

1.4 Door het bestuur wordt een Technische Commissie (TC) aangesteld. De TC is een 

commissie die het bestuur inzake technische aangelegenheden adviseert. Het betreft 

zaken die betrekking hebben op het Competitiereglement, de herziening of 

uitbreiding van (delen van) het Competitiereglement, en het beoordelen van gevallen 

waar het Competitiereglement geen eenduidige richtlijn geeft. 

a. De TC kan gevraagd worden advies te geven op aanvraag van: 
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i. Het bestuur kan een advies vragen via een email aan de leden van de TC. De 

TC geeft binnen twee weken antwoord. 

ii. De leden van de TC kunnen op eigen initiatief adviezen aan het bestuur 

sturen. Het bestuur dient in dat geval binnen twee weken een antwoord te 

geven. 

iii. De leden kunnen de TC een kwestie ter beoordeling voorleggen. Dit dient 

schriftelijk te gebeuren via een email aan de interne competitieleider die de 

email doorstuurt naar de TC met het bestuur ingekopieerd en de indiener 

een bevestiging hiervan stuurt. De TC geeft binnen twee weken antwoord. 

b. De leden van de TC worden benoemd voor een periode van drie jaar. 

c. De TC bestaat uit drie leden die elk minimaal twee jaar zitting nemen en daarna 

vervangen kunnen worden door een nieuw te benoemen lid. De (her)benoeming 

geschiedt volgens een schema waarbij elk jaar een zittend lid aftreedt en een 

nieuw lid wordt benoemd. 

d. (Nieuwe) leden van de TC worden voorgedragen door het bestuur, waarna de 

ALV de voordracht bekrachtigt. 

e. De TC geeft advies aan het bestuur in voorkomende gevallen zoals hierboven 

beschreven. Het bestuur kan al dan niet het advies van de TC overnemen. Het 

besluit van het bestuur wordt schriftelijk toegelicht. 

f. In zaken die personen betreffen wordt het advies en het besluit alleen met de 

betreffende persoon gedeeld. In algemene zaken worden advies en besluit 

gedeeld met de leden van de club. 

g. Bestuursleden mogen geen lid zijn van de TC. 

 

INTERNE COMPETITIE 

Artikel 2 

2.1 De spelers worden ingedeeld naar speelsterkte in groepen, A-, B-, C-, enz. Elke 

groep bestaat uit een ongeveer gelijk aantal spelers, bij voorkeur ca. 25 - 30 

spelers. Ingeval de grootte van een van de groepen kleiner wordt dan 25 kunnen 

de spelers in die groep vaker dan eenmaal tegen elkaar ingedeeld worden maar 

met verwisselde kleur. In een seizoen worden twee perioden gespeeld van 

ongeveer een gelijk aantal ronden (in de regel 15 ronden per periode). 

2.2 De competitie-indelingen en het bijhouden van standen geschiedt met een 

programma dat voldoende functionaliteit heeft een competitie te regelen volgens 

het Zwitsers systeem. In Bijlage 3 staat een voorbeeld van een programma met 

daarbij de instellingen die door de TC zijn goedgekeurd. 

2.3 Voor de puntentelling geldt het Zwitserse systeem. De parameters die in dit 

systeem gehanteerd worden, worden voorafgaand aan elk seizoen bekend 

gemaakt en gelden voor alle competities. Deze parameters staan in Bijlage 3. 

a. Indeling: 

i. Voor de 1ste Periode van het nieuwe seizoen wordt voorzover mogelijk de 

meest recente KNSB rating gebruikt. Bij het begin van Periode 2 geldt de 

startrating van het eind van de voorafgaande Periode. 

ii. In de navolgende ronden geldt voor het bepalen van de indeling de stand 

in punten, rating, weerstandspunten en overige factoren. 



 
Statuten, Huishoudelijk Reglement en Competitiereglement SV Almere © MMXXII 

 

iii. Overige factoren die de indeling bepalen: kleursaldo en kleurvoorkeur. 

b. Instromen tijdens een competitie: 

i. Leden die in de loop van een periode (weer) mee gaan spelen beginnen 

met 0 punten. Echter, per gemiste ronde – vanaf Ronde 1 – krijgen zij 

maximaal drie keer de gebruikelijke 0.5 punt voor een “afwezig met 

bericht”. 

ii. Nieuwe leden beginnen met een startrating die gelijk is aan hun KNSB-

rating. Hebben zij geen KNSB-rating, dan krijgen ze een startrating van 

1300 als ze beginnen in Groep C, 1500 in Groep B, en 1700 in Groep A. 

De Competitieleider kan van deze waarden afwijken indien de nieuwe 

speler een eigen schatting van zijn rating opgeeft, bv. op basis van online 

resultaten. 

iii. Jeugdspelers beginnen afhankelijk van hun KNSB rating in Groep A, B, of 

C. Indien zij geen KNSB rating hebben beginnen zij in Groep C met een 

startrating van 1300. 

iv. Indien een later instromend lid gezien zijn in die periode gerealiseerde 

score, duidelijk onterecht zou degraderen, kan de competitieleider 

degradatie nietig verklaren. 

c. Puntentelling: 

i. Winst: 1 punt  

ii. Remise: ½ punt 

iii. Verlies: 0 punt 

iv. Niet gespeeld buiten schuld en oneven: 1 punt (“handmatige bye”, of 

“reglementaire winst”) 

d. Oneven (bye): 

i. Indien van toepassing wijst het indelingsprogramma de oneven speler 

aan, in de regel de speler die op dat moment de laagste score heeft en 

nog niet eerder oneven was. 

ii. Een speler is hooguit een keer per seizoen periode oneven. 

iii. Een oneven wordt beloond met 1 punt (“pairing bye”). 

e. Externe partij: 

i. Een speler die op de clubavond, of op de avond ervoor of erna, uitkomt in 

een externe competitie (SGA, Beker, KNSB, Nationaal Kampioenschap) 

krijgt een ½ punt (“afwezig voor club”). 

ii. Een speler die in één periode voor een 4de keer extern speelt op de 

clubavond, of op de avond ervoor of erna, krijgt 1 punt. 

f. Afwezig met kennisgeving: 

i. Alle spelers hebben recht op drie keer “afwezig met bericht” per periode; 

per keer een ½ punt. 

ii. Na drie keer “afwezig met bericht” krijgt een speler 0 punt voor elke 

volgende afwezigheid. 

g. Afwezig zonder kennisgeving: 

i. 0 punt. De tegenstander heeft in geval van niet opkomen van een speler 

recht op een reglementaire winst. NB: zie ook Artikel 2.4 en Artikel 2.5. 

2.4 Afmelden: 

a. Indien men verhinderd is op de clubavond te spelen, dient men zich af te 

melden bij de Competitieleider op de volgende wijze: 

i. Een email te sturen naar “ikkomnietschaken@gmail.com”, uiterlijk tot 

19h00 op de speelavond. De speler die zich afmeldt dient te verifiëren dat 

zijn afmelding door de Competitieleider is gelezen; hij/zij ontvangt 
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daartoe een leesbevestiging die automatisch wordt gestuurd per 

omgaande email. Indien geen leesbevestiging wordt ontvangen, dient de 

speler zich alsnog telefonisch af te melden. 

ii. Op maandag te bellen of sms’en tot uiterlijk 19h00 naar de (club)mobiel 

van de Competitieleider: 06 2393 1761. De Competitieleider stuurt in 

geval van een sms per omgaande een sms-bericht van ontvangst. Indien 

de speler geen sms terug ontvangt, dient de speler zich alsnog telefonisch 

af te melden, zie onder. NB: de competitieleider heeft alleen op maandag 

de clubmobiel aanstaan en berichten worden maximaal 3 dagen bewaard. 

iii. Door op het uitslagenformulier dat op elke speelavond uitgeprint wordt 

zijn afwezigheid te noteren van de volgende competitieavond(en). 

iv. Door op de wedstrijdavond bij de Competitieleider zijn/haar afwezigheid 

mondeling te melden; de speler moet zich er van gewissen dat de 

gemelde afwezigheid door de Competitieleider daadwerkelijk is genoteerd 

in de Presentielijst (excel). 

b. Spelers die zich niet, of te laat afmelden krijgen een 0 en hun tegenstander 

een reglementaire winst. Bij een tweede keer volgt een waarschuwing, bij de 

derde keer wordt de speler uit de competitie genomen. 

c. Afmelden in geval van een Externe wedstrijd: 

i. Spelers die op de reguliere speelavond (maandag) een externe wedstrijd 

spelen worden afgemeld door de Teamleider. De spelers krijgen een 

reglementaire score van een ½ punt (“afwezig voor club”). Ook spelers 

die op een Nationaal Kampioenschap uitkomen komen hiervoor in 

aanmerking, maar dienen dit zelf tijdig door te geven, zie boven. 

ii. Indien een externe wedstrijd op zondag of dinsdag wordt gespeeld, dient 

de speler zelf zich af te melden, en heeft dan eveneens recht op een ½ 

punt. 

d. Terugtrekken uit de competitie: 

i. Spelers die in een Periode minder dan 3 partijen hebben gespeeld kunnen 

op hun verzoek uit de eindstand worden gehouden en kunnen niet 

degraderen. Een Oneven telt als een gespeelde partij. 

ii. Het verzoek dient vóór het begin van Ronde 7 aan de Competitieleider te 

worden meegedeeld, bij voorkeur via email; bij niet tijdig afmelden 

vervalt de vrijstelling van niet degraderen. 

2.5 De partijen op de clubavond beginnen om ca. 20h00 uur. 

a. Spelers worden geacht uiterlijk 21h00 aanwezig te zijn en hun eerste zet te 

doen.  

NB: de speler wiens tegenstander later aanwezig is heeft het recht de klok te 

starten bij de aanvang van de partijen. 

b. Bij te laat (na 21h00 uur) aanwezig zijn krijgt de tegenstander een 

reglementaire winst, de speler zelf 0 punt. 

c. Indien een speler zich reglementair heeft afgemeld maar toch wordt ingedeeld 

(bv. de competitieleider heeft de afmelding over het hoofd gezien, of door een 

technisch probleem is de afmelding niet doorgekomen) kan de tegenstander 

een punt claimen. De afgemelde speler krijgt een ½ punt. 

NB: Indien de afwezigheid van de speler op tijd (vóór 20h15) wordt vastgesteld, 

kan de Competitieleider een nieuwe indeling maken. OF: indien de 

tegenstander daarmee akkoord is kan hij ingedeeld worden tegen een speler 

die oneven is. 
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d. Spelers die niet op tijd aanwezig kunnen zijn (20h00) maar wel willen spelen 

worden geacht dit telefonisch door te geven voor 19h45. 

e. In overleg met de Competitieleider en indien de tegenstander akkoord is kan 

de partij op een later tijdstip beginnen. 

2.6 Speeltempi 

De onderstaande speeltempi worden op electronische klokken met Fischer tempo 

functie ingesteld. 

a. Interne competitie: 1 uur en 30 minuten + 15 sec per zet. Zodra een klok 

onder de 5 minuten is gekomen hoeft de speler niet meer te noteren (ook al 

zou met incrementen de resterende speeltijd weer boven de 5 minuten 

komen). 

b. Interne competitie: jeugdspelers hebben recht op een verkort tempo volgens 

onderstaand schema. 

i. Spelers die 13 jaar of jonger zijn op 1 augustus van het seizoen spelen 

met het tempo van 50 min + 15 sec. 

ii. Spelers van 14 tot en met 16 jaar oud op 1 augustus van het seizoen 

spelen met het tempo 65 min + 15 sec. 

iii. Spelers die 17 jaar en ouder zijn op 1 augustus van het seizoen spelen 

met het tempo 90 min + 15 sec, gelijk aan het seniorentempo. 

c. Rapidcompetitie: 20 min + 5 sec per zet. 

d. Snelschaaktoernooi, 3 min + 2 sec per zet. 

2.7 Periodekampioenschap 

a. De speler die na afloop van een periode de meeste punten in zijn groep heeft 

behaald, mag zich van die groep Periodekampioen noemen van het lopende 

seizoen. 

b. De eindstand wordt bepaald door het aantal behaalde punten. 

c. Alleen voor de A groep geldt dat wanneer twee of meer spelers aan het einde 

van een periode hetzelfde aantal punten hebben, in een barrage wordt 

uitgemaakt wie als eerste eindigt. De vorm waarin de barrage wordt gespeeld 

is als volgt (loting voor de kleur, verkort speeltempo zoals beschreven in 

Artikel 3.2 d): 

i. Tweekamp: minimaal 2 partijen. 

ii. Driekamp: minimaal 2 partijen, A-B, C-A, B-C. 

iii. Vierkamp: minimaal 3 partijen, A-B, C-D, C-A, B-D, A-D, B-C. 

iv. Vijf- en verdere meerkampen op gelijke wijze. 

v. Mochten de meerkampen in eerste instantie niet tot een beslissing komen 

volgen er partijen met een verkort tempo. 

d. Voor de overige groepen geldt in geval van een gelijke eindstand in punten 

dat aanvullende factoren de eindrangschikking bepalen. In volgorde van 

belangrijkheid zijn de factoren: 

i. Het onderlinge resultaat: de winnaar van deze partij(en) is 

Periodekampioen. 

NB: deze factor geldt alleen indien alle betreffende spelers onderling een 

partij hebben gespeeld. Indien dit niet het geval is WP de eerstbepalende 

factor. 

ii. Weerstandspunten (WP is de som van de gescoorde punten, die de 

tegenstanders in de tot op dat moment gespeelde ronden hebben 

behaald.) 

iii. Sonneborn-Berger (SB is de som van de gescoorde punten van de 

tegenstanders van wie betrokkene heeft gewonnen, vermeerderd met de 
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halve som van de gescoorde punten van die tegenstanders, waarmee hij 

remise heeft gespeeld.) 

2.8 Promotie en degradatie 

a. De periodekampioenen van de B- en C-groep promoveren naar de A- en B-

groep, respectievelijk. In de regel promoveren samen met de 

periodekampioenen de twee hoogst eindigende spelers in genoemde groepen. 

b. De laagst eindigende spelers van de A- en B-groep degraderen naar de B- en 

C-groep, respectievelijk. In de regel degraderen de drie laagst eindigende 

spelers in genoemde groepen. 

c. Als bij het begin van een periode blijkt dat een of meerdere groepen een 

afwijkend aantal spelers heeft/hebben dan de andere groep(en), dan heeft de 

competitieleider de taak eerstgenoemde groep(en) weer terug te brengen 

naar een, in vergelijking met de andere groep(en), ongeveer gelijk aantal 

spelers door de aantallen degradanten en promoverende spelers aan te 

passen. 

d. De competitieleider maakt uiterlijk na de vijfde competitieronde van elke 

periode bekend hoeveel spelers degraderen en promoveren uit elke groep. 

e. Na afloop van de Interne Competitie wordt een ranglijst opgesteld, waarbij bij 

elke speler wordt vermeld hoeveel punten die speler in beide Perioden heeft 

behaald gedurende het lopende seizoen in groep A. Deze ranglijst wordt de 

"Totaalstand" genoemd. 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP 

Artikel 3 

3.1 De kampioenen van Periode 1 en 2 van groep A hebben het recht te spelen om 

het Clubkampioenschap. 

a. Mocht een speler beide perioden hebben gewonnen, dan wordt hij/zij 

automatisch uitgeroepen tot Clubkampioen. 

b. De spelers die in de Totaalstand op de plaatsen twee en drie zijn geëindigd, 

zijn respectievelijk tweede en derde in het Clubkampioenschap. Mocht zich de 

situatie voordoen dat één of meer rechthebbende spelers zich terugtrekken 

uit het Clubkampioenschap dan heeft (hebben) de eerstvolgende hoogst 

geëindigde speler(s) in de Totaalstand het recht om de opengevallen 

plaats(en) in te nemen. 

3.2 Het Clubkampioenschap wordt gespeeld op twee of meer van de vier (of meer) 

laatste speelavonden van het seizoen (“Zomerrapid”). 

a. De partijen beginnen om ca. 20h00 uur op de clubavond. Zijn er één of 

meerdere spelers niet aanwezig, dan worden de desbetreffende partijen een 

week uitgesteld, waardoor alle daarna geplande partijen eveneens een week 

worden uitgesteld. 

b. De spelers (zie Artikel 3.1) spelen eenmaal met wit en eenmaal met zwart, 

volgens het reguliere speeltempo, 1 uur 30 min + 15 sec per zet. Wie het 

eerst met wit uitkomt wordt bepaald door het lot. De winnaar van de finale 

wordt uitgeroepen tot Clubkampioen van het seizoen. 

c. De partijen om het Clubkampioenschap worden gespeeld op de club tijdens 

een clubavond. 

d. Bij de partijen genoemd in Artikel 3.2 geldt het volgende: 

i. Indien de stand na twee partijen gelijk is, worden twee beslissingspartijen 

gespeeld met een tempo van 25 minuten + 10 sec per zet waarbij elke 

speler na loting eenmaal met wit en eenmaal met zwart speelt. 
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ii. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan worden wederom twee 

beslissingspartijen gespeeld met een tempo van 15 minuten + 5 sec per 

zet waarbij elke speler na loting eenmaal met wit en eenmaal met zwart 

speelt. 

iii. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan worden wederom twee 

beslissingspartijen gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 

2 sec per zet waarbij elke speler na loting eenmaal met wit en eenmaal 

met zwart speelt. 

iv. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet 

waarbij het lot bepaald welke speler met wit speelt. 

v. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet waarbij de 

kleur wordt verwisseld ten opzichte van de voorgaande beslissingspartij. 

vi. Dit laatste wordt net zolang herhaald tot een speler de beslissingspartij 

wint. 

vii. Alle noodzakelijke beslissingspartijen worden op één clubavond gespeeld 

en staan onder continu toezicht van de wedstrijdleider. Tijdens de 

beslissingspartijen hoeft niet te worden genoteerd. 

 

WINTERRAPIDCOMPETITIE 

Artikel 4 

4.1 De Winterrapidcompetitie wordt gespeeld op vier clubavonden, met op elke avond 

drie speelronden. 

a. In principe wordt de Winterrapidcompetitie gespeeld op avonden dat er geen 

externe competitiewedstrijden staan gepland, zo mogelijk gelijkelijk verdeeld 

over het seizoen (twee avonden tijdens de 1ste periode, twee avonden tijdens 

de 2de periode, in de regel samenvallend met de schoolvakanties). 

b. De eerste ronde begint om ca. 20h00 uur. Spelers die later komen worden 

niet meer ingedeeld in die ronde. De volgende ronden beginnen zo snel als 

mogelijk na afloop van de voorgaande ronde. 

c. De spelers worden ingedeeld in één groep. 

d. Men behoeft zich niet af te melden voor de rapidcompetities. 

e. Spelers hebben recht op drie keer “afwezig met bericht” van een ½ punt. 

f. Speelt men in een Externe Competitie op de clubavond of op de avond ervoor 

of op de avond erna, dan dient de desbetreffende teamleider de speler af te 

melden. De betreffende spelers krijgen in dat geval een reglementair ½ punt 

voor elke ronde van die avond. 

g. De voor elke speler beschikbare bedenktijd in een partij is 20 minuten + 5 sec 

per zet. 

4.2 De spelers die na afloop de meeste punten hebben behaald in de Winter- en in de 

Zomerrapidcompetitie, respectievelijk, spelen een beslissingstweekamp. Mocht 

een speler beide rapidcompetities hebben gewonnen, dan wordt hij automatisch 

uitgeroepen tot Rapidkampioen. 

4.3 Aangezien in de Zomerrapid ook niet-leden kunnen meespelen is de 

Zomerrapidkampioen de clubspeler die het hoogst is geëindigd in de 

rangschikking. 

4.4 Voor de rapidcompetities geldt in geval van een gelijke eindstand in punten dat 

een barrage wordt gespeeld volgens de regels in Artikel 4.5. 
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4.5 Het Rapidkampioenschap (of een eventuele barrage) wordt gespeeld op een nader 

te bepalen clubavond, hetzij op de laatste avond van de Zomerrapid direct 

aansluitend op de laatste ronde, hetzij op de eerste avond van het volgende 

seizoen, zulks in overleg met de spelers. De spelers spelen eenmaal met wit en 

eenmaal met zwart, waarbij het reguliere rapidtempo wordt aangehouden, 20 min 

+ 5 sec per zet. Wie het eerst met wit uitkomt wordt bepaald door het lot. De 

winnaar van de finale wordt uitgeroepen tot Rapidkampioen van het seizoen. 

Voor de partijen geldt het volgende: 

a. Indien de stand na twee partijen gelijk is, worden twee beslissingspartijen 

gespeeld met een tempo van 10 min + 5 sec per zet, waarbij elke speler na 

loting eenmaal met wit en eenmaal met zwart speelt. 

b. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan worden wederom twee 

beslissingspartijen gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec 

per zet per persoon waarbij elke speler na loting eenmaal met wit en eenmaal 

met zwart speelt. 

c. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met een tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet per 

persoon waarbij het lot bepaald welke speler met wit speelt. 

d. Indien de stand hierna nog gelijk is, dan wordt er één beslissingspartij 

gespeeld met tempo van tempo van 3 minuten + 2 sec per zet per persoon 

waarbij de kleur wordt verwisseld ten opzichte van de meest recente 

beslissingspartij. 

e. Dit laatste wordt net zolang herhaald tot een speler de beslissingspartij wint. 

f. Alle noodzakelijke beslissingspartijen worden op één clubavond gespeeld en 

staan onder continu toezicht van de wedstrijdleider. 

4.6 Het meespelen van niet-leden is niet toegestaan in de Winterrapidcompetitie. 

 

ZOMERRAPIDCOMPETITIE 

Artikel 5 

5.1 De Zomerrapidcompetitie wordt gespeeld op de vier tot zes avonden die resteren 

na het spelen van de Interne Competitie, de Winterrapidcompetitie, en het 

Snelschaaktoernooi. 

5.2 Voor de Zomerrapidcompetitie gelden dezelfde regels als de Winterrapid. 

5.3 De positie in de eindstand van de Zomerrapid geeft recht op een promotieplaats:  

de spelers afkomstig uit groep B of C die de meeste punten hebben behaald in de 

eindstand, promoveren respectievelijk naar groep A of B van de Interne 

Competitie van het daaropvolgende seizoen. 

5.4 Het meespelen van niet-leden is toegestaan, met dien verstande dat zij niet in 

aanmerking komen voor het Zomerrapidkampioenschap. Zij komen derhalve ook 

niet in aanmerking voor het spelen van een beslissingsmatch tegen de kampioen 

van de Winterrapid.  

 

MEERKAMP 

Artikel 6 

Parallel aan de rapidcompetities en het Snelschaaktoernooi wordt een Meerkamp 

georganiseerd voor leden die met het “gewone” speeltempo willen spelen. Voor deze 

competitie gelden dezelfde regels als voor de Interne Competitie, maar met een paar 

uitzonderingen. 

a. Afmelden is niet noodzakelijk. 
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b. De Competitieleider fungeert als buffer zodat er altijd een even aantal spelers 

is. 

c. De Meerkamp heeft hetzelfde aantal ronden als er rapidavonden + 

snelschaaktoernooi zijn. 

d. De winnaar krijgt een beker. 

 

SNELSCHAAKCOMPETITIE 

Artikel 7 

7.1 Eén avond in het seizoen wordt een Snelschaaktoernooi georganiseerd. De avond 

waarop dit toernooi wordt gespeeld wordt gepland in overleg met de jaarlijkse 

Ledenvergadering aan het begin van het seizoen. 

7.2 In de voorronde van het Snelschaaktoernooi worden de spelers ingedeeld in één 

groep. 

a. De voorronde gaat over zeven of negen ronden, waarna de eindstand bepaalt 

wie in welk acht-, zes-, of viertal verdergaan in de tweede ronde: de beste 

acht spelers spelen om het kampioenschap in een achtkamp; de volgende 

acht (of zes, vier) in opvolgende meerkampen. 

7.3 De indeling en eindstand van de voorronde worden bepaald volgens het Zwitserse 

systeem. 

a. In geval van een gelijke eindstand in punten geldt dat aanvullende factoren 

de eindrangschikking bepalen, volgens de regels in Artikel 2.7 d. 

b. De eerste ronde begint in de regel om ca. 20h00 uur op de clubavond. Spelers 

die later komen worden niet meer ingedeeld in die ronde. De volgende ronden 

beginnen zo snel als mogelijk na afloop van de voorgaande ronde. 

c. De voor elke speler beschikbare bedenktijd in een ronde is 3 min + 2 sec per 

zet. 

7.4 In de meerkampen worden round-robins gespeeld. Indien twee spelers gelijk 

eindigen worden net zo lang partijen gespeeld tot een beslissing is geforceerd, 

met dien verstande dat beide spelers even vaak met wit hebben gespeeld. 

7.5 De winnaar van het eerste achttal mag zich Snelschaakkampioen van het seizoen 

noemen. 

7.6 Het meespelen van niet-leden is niet toegestaan. 

 

ONLINE COMPETITIE 

Artikel 8 

8.1 De online rapidcompetitie wordt gespeeld gedurende het gehele kalenderjaar 

verdeeld over 3 periodes van ongeveer een gelijk aantal ronden (in de regel 17 

ronden per periode). 

a. De online rapidcompetitie wordt gespeeld op dinsdagavonden. 

b. Er wordt een (1) ronde per avond gespeeld. 

c. De ronde begint ca. 20h30 uur. 

d. Er wordt gespeeld op het platform Chess.com en daarmee zijn de regels op dit 

platform leidend. 

e. Wanneer iemand zich heeft aangemeld voor de aankomende ronde maar niet 

komt opdagen, wordt in principe een reglementair verlies toegekend. In geval 

er technische problemen zijn wordt de situatie beoordeeld door de 

competitieleiding en kan een ander resultaat toegekend worden. 

f. Technische problemen dienen gemeld te worden volgens de instructies die 

meegestuurd worden met de indeling. 

g. De spelers worden ingedeeld in één groep. 
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h. Ieder meldt zich aan via de uitnodigingsmail die een aantal dagen tevoren 

verstuurd wordt. Deelname moet voor maandag 18:00 bevestigd zijn. 

i. Op maandagavond na 18H00 wordt de indeling gemaakt en de uitdagingslink 

om de partij te starten verstuurd. 

j. Spelers die niet deelnemen krijgen een bye van een ½ punt. 

k. Spelers die gedurende de periode beginnen met de online rapidcompetitie 

krijgen een bye van ½ punt toegekend voor de reeds gespeelde ronden. 

l. De beschikbare bedenktijd voor elke speler in een ronde is 15 minuten + 10 

sec per zet. 

8.2 De winnaars van een periode ontvangen aan het einde van een seizoen een beker. 

8.3 Aan de online rapidcompetitie mogen meespelen: 

a. Leden van SV Almere; 

b. Oud-leden van SV Almere; 

c. Gezinsleden van leden van SV Almere; 

d. Aspirant-leden van SV Almere. 

8.4 Voor de online rapidcompetitie geldt in geval van een gelijke eindstand in punten 

dat aanvullende factoren de eindrangschikking bepalen, volgens de regels in 

Artikel 2.7 d. 
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Bijlage 1A  Inschrijfformulier seniorleden 
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Bijlage 1B  Inschrijfformulier jeugdleden 
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Bijlage 2  Schaakvereniging Almere (SVA) en de AVG (“Privacywet”) 

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt niet alleen voor bedrijven, 

maar ook voor verenigingen, zoals sportverenigingen. Alle verenigingen hebben te 

maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 

2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse 

privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet. 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een 

bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe 

verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in 

mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen 

zonder dat vreemden daar bij kunnen. 

 

STAP 1: WAAROM, HOE EN WAT 

Welke persoonsgegeven worden verzameld en waar die worden bewaard. In de nieuwe 

AVG zijn ook vrijwilligersorganisaties verplicht te inventariseren wat ze vastleggen én te 

registreren welke persoonsgegevens ze hoe vastleggen. Ook moeten ze bedenken of dat 

wat ze opslaan wel functioneel is;  waarom leggen ze welke gegevens vast. Dit houdt in 

dat je alleen persoonsgegevens vastlegt die je nodig hebt en dat je ze alleen gebruikt 

waarvoor je ze verzamelt. 

 

WAT & WAAROM: 

• Voornaam, achternaam, geboortedatum, school (jeugdleden), adres, 

telefoonnummer, emailadres, naam ouder (jeugdleden), contributie, KNSB 

nummer, datum begin en eind lidmaatschap. 

o Een aantal van deze gegevens worden doorgegeven aan de 

overkoepelende organistaie KNSB via het zogenaamde OLA systeem. 

Leden van de SVA zijn automatisch lid van de KNSB; adresgegevens zijn 

nodig voor het bezorgen van het KNSB Schaakmagazine. 

o Gegevens nodig voor het organiseren van competities en toernooien: 

▪ Naam, leeftijd (geboortejaar), KNSB rating en KNSB nummer. 

▪ Adressen en telefoonummers: voor ouders en begeleiders die 

kinderen naar wedstrijden en toernooien brengen en halen. 

o Voor de interne en externe communicatie zijn email en telefoon 

onontbeerlijk. 

o School: zodat de SVA weet welke scholen benaderd kunnen worden voor 

het jaarlijkse schoolschaaktoernooi en het lesgeven op scholen. 

o Contributiegegevens: wie betaald heeft of niet bepaald aanmelding bij de 

bond. 

 

HOE: 

• Persoonsgegevens van nieuwe leden (voornaam, achternaam, geboortedatum, 

school (jeugdleden), adres, telefoonnummer, emailadres, naam ouder 

(jeugdleden) worden verzameld op een inschrijfformulier (papier). De 

handtekening van een nieuw lid of de ouder van een nieuw jeugdlid is een bewijs 

van lidmaatschap. 

• De persoonsgegevens worden opgenomen in een Excelfile die wordt bewaard op 

de PC van de jeugdcoördinator of een ander daartoe aangewezen clubfunctionaris. 
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Deze personen worden geregistreerd in OLA, waar ook de andere 

clubfunctionarissen en bestuursleden staan vermeld. De PC is beveiligd met een 

paswoord. 

• Ook op de website van de club, www.schakenalmere.nl, staan gegevens, maar die 

betreffen uitsluitend competitiestanden en – uitslagen, wedstrijdverslagen, 

algemene informatie. Er is ook een archief dat wordt afgeschermd met een 

paswoord. 

• Op het inschrijfformulier kunnen nieuwe leden al dan niet toestemming geven 

voor het gebruik en doorgeven van persoonsgegevens en beeldmateriaal ten 

behoeve van de website en sociale media. In geval van geen toestemming worden 

(jeugd)leden aangeduid met initialen of andere code. 

• Persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie worden niet gedeeld met 

andere partijen anders dan hierboven staat vermeld. 

 

  

http://www.schakenalmere.nl/
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Bijlage 3  Regels voor de indeling van partijen in alle competities 

1 De puntentelling en indeling geschiedt door middel van het programma Sevilla, zie 

Artikel 2.2. 

2 Indeling: 

 Ronde 1 

 a. Indeling op ELO rating volgens 1 - (1/2xn+1), 2 - (1/2xn+2), enz, waarbij 

n het aantal spelers is. Dit betekent dat de speler met de hoogste ELO 

rating speelt tegen de nummer 14 van de ELO ranglijst bij 26 spelers in 

een groep. De tweede speler speelt tegen de nummer 15, enz. 

 Ronde 2 en verder: 

 b. Indeling op score, waarbij na elke ronde de spelers met dezelfde score 

ingedeeld worden naar rating waarbij de hoogste rating speelt tegen de 

speler met de middelste rating, en zo verder het rijtje afwerkend. Het 

kleurensaldo wordt gebruikt opdat spelers niet meer dan twee keer 

achterelkaar dezelfde kleur hebben. 

  De Ranglijst wordt bepaald door het behaalde aantal punten, daarna door 

het behaalde aantal WP (weerstandspunten), daarna door het aantal SB 

(Sonneborn-Bergerpunten). 

  NB: alleen voor het bepalen van de eindstand in Groepen B, C, enz., wordt 

bij gelijk eindigen in aantal punten het onderlinge resultaat bepalend, dus 

voor de WP. 


