
KNSB competitiemailing 8 oktober 2018 
 
Kenmerk:      18/WZcom/21021/KoS 
Aanmelden:  https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/abonneren-op-de-competitie-mailings  
Afmelden:      per e-mail aan kstolk@schaakbond.nl 
Aantal abonnees: 1449 
 
 
Inhoud 
- nieuwe opzet mailing 
- Netstand 
- uitspraak competitieleider 
- niet binnen 
- competitiegids 
- opstellingen 
- New in Chess schoonheidsprijs 
- gedetailleerde uitslagen ronde 2 (4e klasse en hoger) 
- gedetailleerde uitslagen ronde 1 (5e en 6e klasse) 
 
Nieuwe opzet mailing 
Dit seizoen is de doorgave van de uitslagen gewijzigd. De thuisspelende verenigingen geven de 
gedetailleerde resultaten al op de speelavdag door via Netstand. Omdat in de loop van de avond alle 
resultaten al online te bekijken zijn, is de noodzaak voor een mailing in het weekend afgenomen. 
Deze mailing zal voortaan op de maandag na een competitie ronde verstuurd worden. 
 
De gedetailleerde resultaten zullen niet meer opgenomen worden in deze mailing. 
 
Netstand 
Het competitieverwerkingsprogramma Netstand had in de week voorafgaand aan afgelopen ronde 
een zware crash. Deze crash hebben we opgevangen door een backup terug te zetten. Helaas is de 
weergave van de resultaten van de 15 september ronde niet meer overal zichtbaar. Dit probleem 
zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. 
 
Uitspraak competitieleider 
Klasse 3F ronde 1: Goes heeft protest aangetekend tegen de beslissing van de wedstrijdleider inzake 
Overschie - Goes. De competitieleider heeft uitspraak gedaan. De wedstrijd moet voortgezet worden 
vanaf het moment dat geprotesteerd is. 
Zie de volledige uitspraak: https://www.schaken.nl/uitspraak-inzake-overschie-goes  
 
Niet binnen 
Alle resultaten zijn tijdig ingestuurd. 

 
Competitiegids 
De competitiegids wordt lopende de competitie bijgewerkt. Een overzicht van wijzigingen staan 
vermeld op de website: https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/wijzigingen-competititegids  
Alle aanpassingen van de 5e en 6e klasse teams zijn niet in het wijzigingen overzicht opgenomen. 
De gids kunt u hietr ophalen: https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/download  
 
Opstellingen 
Alle wijzigingen voor de eerste ronde zijn goedgekeurd. 
Een opgegeven speler dient minimaal twee keer uit te komen in de KNSB competitie 2018-2019. 
De speler met de hoogste rating dient minimaal twee keer uit te komen voor zijn opgegeven team. 
Indien u een opstelling wilt wijzigen, dan dient u een met redenen onderbouwd verzoek in te dienen bij 
de competitieleider vóór de derde ronde. Verzoeken na de derde ronde worden niet gehonoreerd. 
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New in Chess Schoonheidsprijs 
De bekende uitgeverij New In Chess uit Alkmaar stelt de schoonheidsprijzen ter beschikking. Iedere 
ronde zal dat een recent boek zijn. Voor de tweede ronde is dit Better Thinking, Better Chess van Joel 
Benjamin. Partijen uit de meesterklasse worden ingevoerd door de thuisspelende vereniging en 
dingen automatisch mee. Maar ook fraaie partijen uit andere klassen kunnen worden ingezonden. 
Wanneer u denkt dat uw partij in aanmerking komt dan dient u deze in pgn formaat te mailen aan 
schoonheidsprijs@schaakbond.nl - inzenden kan tot en met de maandag na iedere competitieronde. 
Graag een motivering in maximaal 30 woorden toevoegen.  
De partijen zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 
De website van New In Chess is: http://www.newinchess.com/ 
 
Winnaar NIC Schoonheidsprijs ronde 1: Ruud Janssen 
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