
Interne competitie 2014-2015 SV De Raadsheer 

We spelen dit seizoen in 3 groepen met een ongelijk aantal spelers (eventueel worden spelers die 

lopende het seizoen nog lid worden ingevoegd). Deel 1 van de competitie beging op 11 september 

2014 en eindigt op 20 januari 2015. Deel 2 start op 22 januari 2015. De precieze einddatum wordt 

nog bekend gemaakt. 

Na Deel 1 degraderen 2 spelers uit groep 1 naar groep 2, promoveren 2 spelers van groep 2 naar 

groep 1, degraderen 3 spelers van groep 2 naar groep 3 en promoveren 3 spelers van groep 3 naar 

groep 2. De 3e promovendus in groep 3 wordt bepaald aan de hand van een te spelen subcompetitie.   

De subcompetitie (van groep 3) wordt wekelijks ingedeeld op basis van de spelers die vrij zijn 

volgens de reguliere competitie. De indeling wordt per mail bekend gemaakt. Om mee te dingen 

naar de extra promotieplaats dienen  5 partijen te zijn gespeeld in de subcompetitie.   Degene die 

bovenaan eindigt in de subcompetitie verkrijgt de extra promotieplaats.  

De wekelijkse indelingen zijn altijd op de website te raadplegen en veelal wordt er elke week ook nog 

een wake-up / update mailbericht gestuurd (dit laatste geldt in elk geval voor de subcompetitie van 

groep 3). 

Wedstrijdreglement 

Naast de FIDE-regels voor het schaakspel zijn voor de interne competitie voorts de navolgende 

aanvullende regels van toepassing (indien in strijd met de FIDE-regels, dan gelden ondergenoemde 

regels: 

1. Algemeen 

Aanvang van de wedstrijden is 19.30 uur. In onderling overleg kan het aanvangstijdstip hiervan 

enigszins afwijken. Tijdens het schaken dient het rustig te zijn in de speelzaal. Graag ook aan het 

begin van de avond en aan het einde, ook al zijn er dan misschien nog maar enkele partijen aan de 

gang. Het is immers zeer vervelend als je aan het schaken bent en om je heen wordt er allerlei kabaal 

gemaakt. De uitslagen van de partijen in onderling overleg door één der spelers in de wedstrijdmap 

te vermelden. Analyseren na de partij, maken van afspraken, onderling overleg enz. dient buiten de 

speelzaal plaats te vinden, bijvoorbeeld in het café. Roken in de speelzaal is ten strengste verboden.   

2. Bedenktijd  

De eerste 40 zetten moeten verricht zijn/worden in twee uur bedenktijd, daarna wordt de partij 

(indien nog niet afgelopen) met 15 minuten extra bedenktijd voor beide spelers uitgevluggerd. De 

maximale bedenktijd per sp[eler voor de partij komt daarmee op 2 uur en 15 minuten. De spelers 

worden geacht de klokken zelf in te stellen. 

Voor partijen tegen jeugdspelers (en hun eventueel meespelende ouders) is de bedenktijd 1 uur, 1 

uur en 15 minuten of 1 uur en 30 minuten voor de eerste 40 zetten en daarna 15 minuten 

uitvluggeren (het eenmaal, bij de eerste speelronde gekozen speeltempo geldt overigens voor het 

gehele seizoen), zodat de maximale bedenktijd per speler dan komt op respectievelijk: 1 uur en 15 

minuten, 1 uur en 30 minuten en 1 uur en 45 minuten. 



Op verzoek kunnen ook senioren een afwijkend speeltempo toegekend krijgen door de 

wedstrijdleider. 

Het speeltempo a.u.b. voorafgaande de eerste ronde kenbaar te maken bij de wedstrijdleider. 

 

3. Afmelden 

Als een speler verhinderd is om te komen voor een volgens het speelschema vastgestelde wedstrijd, 

moet deze daarvan tijdig melding maken. Het uiterste afmeldtijdstip is op woensdagavond (21.00 

uur) voorafgaande de wedstrijdavond, daarna in beginsel niet meer. In uitzonderlijke gevallen, die er 

uiteraard altijd kunnen zijn (bijv. ziekte), kan ook nog op de speelavond zelf worden afgemeld tot 

18.30 uur. Maak hiervan overigens geen misbruik, want de tegenstander wordt daarmee immers 

gedupeerd. Zowel de tegenstander als de  wedstrijdleider moeten van de afmelding op de hoogte 

worden gesteld. Dit kan schriftelijk d.m.v. een aantekening in de wedstrijdmap (geef dit a.u.b. ook 

nog even mondeling door aan je aanstaande tegenstander) of telefonisch. De wedstrijdleider kan tot 

uiterlijk woensdagavond 21.00 uur ook per e-mail worden ingelicht, daarna nog slechts 

telefonisch/per sms of whatsapp( 0613447289). Tegenstanders dienen te allen tijde 

mondeling/telefonisch/per sms of whatsapp te worden ingelicht over een afzegging. 

Afmeldingen via de website van De Raadsheer hebben geen officiële status, maar kunnen wel nuttig 

zijn voor spelers die geen partij hebben, wat weer mogelijkheden biedt voor inhalen van partijen.   

Afmelden bij andere bestuursleden dan de wedstrijdleider is niet toegestaan, tenzij daar vooraf door 

de wedstrijdleider mededelingen zijn gedaan. 

4. Niet op komen dagen/te laat komen 

Wanneer een speler meer dan een uur na het officiële aanvangstijdstip (19.30 uur) arriveert, zonder 

daarvan zijn/haar tegenstander en de wedstrijdleider in kennis te hebben gesteld, dan is de wedstrijd 

daarmee verloren voor de te laatkomer.  

5. Inhalen van partijen 

Alle partijen die afgemeld zijn, dienen uiterlijk binnen zes weken na de officiéle speeldatum te zijn 

ingehaald. Wanneer dit niet het geval is , wordt de betreffende partij voor de afmelder als verloren 

verklaard. De speler die zich heeft afgemeld, dient dus het initiatief te nemen om de partij binnen 

uiterlijk 6 weken in te halen. De tegenstander wordt geacht daaraan zijn/haar medewerking te 

verlenen. Om meer mogelijkheden te hebben voor inhalen  worden er zo nodig extra inhaalavonden 

ingepland op dinsdagen. De data daarvoor worden nog bekend gemaakt. 

6. Promotie en degradatie  

Gewonnen partijen leveren de winnaar 1 punt op en bij remise krijgen beide spelers een half punt. 

Partijen van Deel 1 van de competitie die op 21-1-2015 nog niet zijn gespeeld krijgen de score 0-0. 

Hetzelfde geldt voor Deel 2 van de competitie. 

Promotie en degradatie zie blz. 1. Bij gelijk eindigen van spelers op de ranglijst telt het onderlinge 

resultaat. Indien dit nog geen uitsluitsel geeft, geven de SN-punten de doorslag. 



De behaalde punten van Deel 1 van de competitie worden in groep 1 opgeteld bij de punten behaald 

in Deel 2. Op basis daarvan wordt de eindrangschikking bepaald. De promovendi uit groep 2 starten 

Deel 2 met evenveel punten als de laatste niet gedegradeerde speler van groep 1. 

7. Mobiele telefoons     

Deze tijdens de wedstrijd uit te zetten. 

8. Uitzonderingen / afwijkingen 

Uitzonderingen c.q. afwijkingen op voorgaande regels zijn ter beoordeling van de wedstrijdleider of 

diens vervanger. 

 

John van Dijk (wedstrijdleider interne competitie) 

Tel. 0613447289 (in geval niet opgenomen wordt dan gaarne voicemail inspreken, een sms of 

whatsappbericht). E-mail: dijkjjm@hotmail.com  

  

    


