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Uitgestelde wedstrijden 
Klasse 4G (ronde 3): Krimpen aan den IJssel 2 - Waalwijk wordt op 23 februari 2019 gespeeld. 
 
Niet gerechtigde spelers 
Deze competitieronde waren alle spelers gerechtigd opgesteld. 
Een speler mag pas opgesteld worden als de speler minimaal twee weken lid is van de vereniging 
waar hij voor uitkomt. 
 
Uitspraken, correcties op uitslagen en andere zaken worden altijd vermeld op de indelingspagina van 
de betreffende klasse. https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/rooster-competitie-
wedstrijdleiders-opmerkingenuitspraken en dan doorklikken naar de gewenste klasse. 
 
Niet binnen 
Niet alle resultaten zijn tijdig ingestuurd. De volgende  teams hebben een waarschuwing gekregen 
voor het te laat doorgeven van de uitslag.  
Klasse 4E: ronde 5: De Uil 
Klasse 4G: ronde 5: De Rode Loper 
Klasse 5D: ronde 4: De Rode Loper 2 
Na een tweede waarschuwing voor hetzelfde team volgt een boete van maximaal € 50,-. 

 
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  
 
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 vijfde ronde is dit 'The Longest Game: The Five Kasparov 
— Karpov Matches for the World Chess Championship' van Jan Timman. 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 4: Thomas Beerdsen 
https://schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/new-chess-schoonheidsprijs  
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