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Uitgestelde wedstrijden 
Door een sterfgeval van een clublid hebben de teams van Waalwijk niet gespeeld. De competitieleider 
zal spoedig een nieuwe speeldatum vaststellen voor de wedstrijden Krimpen aan den IJssel 2 - 
Waalwijk (4G) en SVO Oisterwijk 2 -  Waalwijk 2 (6F) 
 
Niet gerechtigde spelers 
Deze competitieronde waren er drie spelers ongerechtigd opgesteld, Een speler mag pas opgesteld 
worden als de speler minimaal twee weken lid is van de vereniging waar hij voor uitkomt. 
In twee gevallen is de uitslag gewijzigd in reglementair verlies. De derde had al verloren. 
De gespeelde partijen tellen wel normaal mee voor de ratingverwerking. 
 
Reglementaire scores 
Indien beide spelers in een partij een zet hebben gedaan is de uitslag altijd normaal. Dus ook als 
tijdens de partij een telefoon afgaat.  
Is een speler niet opgekomen, dan is de uitslag altijd reglementair. 
 
Netstand 
Het competitieverwerkingsprogramma Netstand is na de crash voor de 6 oktober ronde geheel 
hersteld.  
Alle nieuwe functionaliteiten werken naar behoren. Om een voorbeeld te geven: 

- Uw vereniging heeft meer dan 1 team uitkomend in de KNSB competitie; u gaat naar 
'overzicht scores' kiest 'KNSB competitie 2018-2019', de klasse waarin een team voorkomt en 
daarna het ronde nummer waarin u geïnteresseerd bent. 

- Als de uitslagen bekeken zijn wilt u het volgende team van uw vereniging bekijken. Klik ergens 
in het overzicht op de naam van het team; dan komt er een overzicht met de persoonlijke 
resultaten van de teamspelers en de invallers en vervolgens op de naam van uw vereniging 
bovenin het scherm 

- Nu komt naast het speeladres en het adres van de verenigingswebsite ook een overzicht van 
de teams op het scherm. Klik op de naam (of klasse) van een ander team en navigeer verder. 

 
Uitspraak competitieleider 
Klasse 3F ronde 1 Overschie-Goes: na de uitspraak van de competitieleider zijn de spelers remise 
overeengekomen. 
 
  



Niet binnen 
Niet alle resultaten zijn tijdig ingestuurd. De olgende twee teams hebben een waarschuwing gekregen 
voor het te laat doorgeven van de uitslag.  
Klasse 4A, ronde 3: Philidor 1847 3 
Klasse 5F, ronde 2: DSC Dongen 

 
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  
De gids kunt u hier ophalen: https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/download  
 
Opstellingen 
Er zijn verschillende wijzigingen in de basisopstelling goedgekeurd, voor de laatste stand van zaken in 
uw klasse: https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/opstellingen-knsb-competitie-20182019  
 
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. 

 
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 derde ronde is dit ' Clinch It! ' van Cyrus Lakdawala. 
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 2: Quinten Ducarmon 
https://schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/new-chess-schoonheidsprijs  
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