
Van: Koos Stolk <kstolk@schaakbond.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 april 2020  
Onderwerp: Corona virus  
  
Aan de wedstrijdleiders en teamleiders KNSB competitie en KNSB Beker, 
Cc de regionale bonden 
Cc de abonnees op de competitiemailing 
Cc secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs 
  
 
Afgelopen dinsdag heeft het bestuur van de KNSB overleg gehad met de Regionale Bonden. Het was 
een constructieve bijeenkomst, waarin uitgebreid is gediscussieerd over hoe om te gaan met 
promotie en degradatie. Er zijn verschillende suggesties gedaan, zoals promotie-
degradatiewedstrijden, uitbreiding Meesterklasse naar 12 teams (plus promotie vanuit lagere 
klassen, en het jaar daarop versterkte degradatie). Uiteindelijk bleek voor elk alternatief slechts 
beperkte steun te zijn. Een ruime meerderheid van de bonden ondersteunde de plannen van het 
bestuur om geen promotie/degradatie toe te passen. Eerder had het bestuur van de KNSB al 
besloten om de competitie (en de beker) te stoppen en de resterende wedstrijden niet meer te 
spelen. 
 
Besluiten 
Het bestuur van de KNSB heeft het volgende besloten: 
1. Er vindt geen promotie of degradatie plaats. Er zijn twee uitzonderingen. Die zijn genoemd 

onder 2 en 3.  
2. Er vindt alleen promotie plaats om het gat in de eerste klasse op te vullen, en de 

daaropvolgende gaten in de klassen daaronder.  
3. Het is teams toegestaan vrijwillig te degraderen. Dit beleid is gelijk aan voorgaande jaren. De 

vrijgekomen plaats wordt opgevuld door het hoogst geëindigde team uit de klasse eronder 
gebaseerd op de stand na 7 maart 2020. 

4. Ook de Meesterklasse  wordt niet uitgespeeld. Er is geen clubkampioen van Nederland dit 
seizoen. De rechten voor de European Club Cup worden gebaseerd op de stand na 7 maart. 

5. De uiterste inschrijfdatum voor inschrijving voor de competitie wordt voor alle klassen gelijk 
getrokken en wordt 1 juli 2020. Dit is onder voorbehoud van akkoord van de Bondsraad. 

 
Alle besluiten zijn natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen. Niemand heeft dit eerder 
meegemaakt en niemand kan geheel overzien hoe het verder zal gaan. We kunnen alleen het beste 
er van hopen. 
 
Toelichting besluiten: 
Ad 1. Er is geen promotie of degradatie omdat we alle klassen gelijk willen behandelen. Daarom is 

er geen uitzondering voor teams die duidelijk bovenaan staan. We begrijpen dat dit zuur is 
voor de betrokken teams, maar voor de duidelijkheid is de regeling voor iedereen gelijk. 

Ad 2. Op de volgende uitzonderingen na zal geen enkel team promoveren uit de KNSB competitie 
2019-2020 
o Om het gat in de eerste klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (Blerick 1) na zes 

ronden uit de tweede klasse promoveren naar de eerste klasse 
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o Om het ontstane gat in de tweede klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (LOS 1) na 
zes ronden uit de derde klasse promoveren naar de tweede klasse 

o Om het gat in de derde klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (KiNG 1) na zes ronden 
uit de vierde klasse promoveren naar de derde klasse 

o Om het gat in de vierde klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (Caissa-Eenhoorn 3) na 
vijf ronden uit de vijfde klasse promoveren naar de vierde klasse 

o Teams uit de zesde en zevende klasse kunnen promotie naar de vijfde respectievelijk 
zesde klasse aanvragen. 

Ad 4. Zes van de Meesterklasse teams hebben gereageerd op de vraag of ze in een weekend (zo 
mogelijk) zouden willen spelen. Van de zes wilden twee niet en twee liever niet spelen. 
Er zijn verschillende vragen gekomen waarom we bereid waren om voor de Meesterklasse 
een uitzondering te maken. We hebben deze mogelijkheid alleen aan de Meesterklasse 
voorgelegd omdat we dachten dat dit misschien te realiseren zou zijn. Dit in navolging van 
verschillende andere sportbonden, waar de beslissing over de hoogste klasse ook later is 
gevallen dan voor de rest van de competitie. Onze verwachting was dat in de andere klassen 
een heel weekend spelen voor veel teams en spelers een brug te ver zou zijn. Overgaan naar 
een weekend heeft alleen zin als alle teams meedoen. 

Ad 5. De eerder genoemde datum van inschrijving alle klassen - 1 juni -  gold al voor de vierde 
klasse en hoger. Omdat de Bondsraad van afgelopen december gevraagd heeft plannen te 
ontwikkelen voor het verbeteren van de indeling en daarmee de reisafstanden te verkleinen 
in de lagere klassen, hebben we voor de komende Bondsraad een voorstel ontwikkeld om de 
inschrijftermijn voor alle klassen gelijk te stellen. Dit voorstel moet nog wel bekrachtigd 
worden door die zelfde Bondsraad. 
Veel (misschien wel alle) clubs zullen dit seizoen niet meer samenkomen.  Daarom is nu al 
besloten de inschrijfprocedure met een maand te verleggen. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nog wat praktische zaken 

- Tot 1 juli kunnen teams aangeven of ze volgend seizoen deel zullen nemen. Bij geen bericht 
nemen we aan dat het team doorgaat. 

- Tot 1 juli kunnen nieuwe teams zich inschrijven voor de KNSB competitie, vijfde, zesde en 
zevende klasse 

- Tot 1 juli kunnen teams uit de huidige zesde en zevende klasse promotie aanvragen naar de 
direct hoger gelegen klasse. 

- Tot 1 juli kunnen verenigingen wensen/restricties doorgeven zoals 'in ronde 3 hebben we 
geen speellokaal', restricties die vorig seizoen golden moeten weer doorgegeven worden. 
Standaard proberen we teams van dezelfde vereniging gelijk uit en thuis te laten spelen. In 
mei zullen de formulieren waarmee u dit kunt doorgeven gepubliceerd worden. 

- De indeling van volgend seizoen kan (en zal) afwijken van het huidige seizoen. 
- Half juli zullen we de voorlopige indeling van het seizoen 2020-2021 publiceren. 
- Tot eind juli kunnen verenigingen opmerkingen over de voorlopige indeling indienen. 
- Uiterlijk half augustus wordt de indeling definitief. 
- New in Chess heeft toegezegd dat er wel prijzen komen voor de topscorers, gebaseerd op de 

scores tot 7 maart. Deze prijzen zullen volgende week bekend worden gemaakt. 
 
Wij hebben de regionale bonden gevraagd onze lijn te volgen. 
 
  
  



Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 
  
Koos Stolk, 
medewerker Competitie en Evenementen 
 


