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Regeling m.b.t. vooruit spelen van partijen in de clubcompetitie

1. Verenigingen, uitkomend in de nationale competitie, kunnen een verzoek tot vooruit spelen
bij de wedstrijdleiding indienen. 

2. De regeling is van toepassing op alle leden van de KNDB die als basisspeler voor een team
in de NC zijn opgegeven, en die:
1) door een nationale bond waarvan ze lid zijn, worden afgevaardigd voor deelname aan

een officieel internationaal titeltoernooi;
2) door een nationale bond waarvan ze lid zijn, worden afgevaardigd als begeleider en/of

secondant van een of meer deelnemers aan een officieel titeltoernooi;
3) als arbiter betrokken zijn bij een officieel internationaal titeltoernooi;
4) als bestuurder van de KNDB, de EDC of de FMJD worden afgevaardigd naar internatio-

nale vergaderingen. 

3. De aanvraag dient niet later dan vier weken voor de datum van de desbetreffende competi-
tiewedstrijd bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.

4. Indien de aanvraag tot vooruit spelen door het bestuur van de KNDB is gehonoreerd, is de
niet aanvragende club verplicht medewerking te verlenen aan het vooruit spelen van de
wedstrijd.

5. Datum, plaats en tijdstip van de vooruit te spelen wedstrijd worden vastgesteld door de
wedstrijdleiding. Uitgangspunt is dat een competitiewedstrijd waarvoor een verzoek tot
vooruit spelen is ingediend, in zijn geheel vooruit wordt gespeeld op de zaterdag vooraf-
gaand aan de eigenlijke competitiedag. 

6. Indien, naar het oordeel van de wedstrijdleiding, tegen die datum zwaarwegende bezwaren
bestaan kan de wedstrijdleiding de wedstrijd op een andere datum vaststellen die een
gelijkmatig competitieverloop zo min mogelijk schaadt.

7. Het indienen van een verzoek tot vooruit spelen houdt instemming in met deze wedstrijdda-
tum. De wedstrijdleiding kan besluiten de betrokken clubs te verzoeken een gezamenlijk
voorstel voor de wedstrijddatum in te dienen.

8. De tegenstander die niet zelf een verzoek tot vooruit spelen heeft ingediend, kan ofwel
akkoord gaan met het vooruit spelen van de gehele wedstrijd, ofwel verlangen dat de wed-
strijd op de eigenlijke competitiedag wordt gespeeld. In het laatste geval wordt/worden alleen
de partij(en) waarvoor het vooruit spelen was aangevraagd, vooruit gespeeld. Voor de
teamopstelling gelden deze partijen als die van het hoogste bord / de hoogste borden. 

9. Een speler kan per competitieronde slechts éénmaal voor zijn vereniging uitkomen.

10. Het vooruit spelen van wedstrijden of partijen mag niet leiden tot het in rekening brengen van
extra kosten. Bij het opstellen van de omslag wordt uitgegaan van de kosten die gemaakt
zouden zijn indien de gehele wedstrijd op de eigenlijke competitiedag zou zijn gespeeld.
Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de vereniging aan wie het verzoek tot vooruit
spelen is toegestaan.

11. Bij het opstellen van de Damkalender wordt er naar gestreefd de speeldata van de nationale
competitie zodanig vast te stellen dat deze regeling niet of zo min mogelijk behoeft te worden
toegepast.
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12. Het niet nakomen van de in deze regeling opgenomen bepalingen wordt bestraft met verlies
van de desbetreffende wedstrijd of partij(en).
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Regeling toekenning 'Open Kampioenschap van Nederland'

Nederlandse toernooien die volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld, kunnen in aanmer-
king komen voor toekenning van het predikaat ‘Open kampioenschap van Nederland’, als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
9 minimaal 4 speeldagen;
9 minimaal 6 ronden;
9 minimaal 20 deelnemers;
9 50 zetten in de eerste twee uur en minimaal vijf uur per partij beschikbaar;
9 vrije inschrijving; indien het predikaat is toegekend dient bij beperkte deelnemerscapaciteit

voorrang te worden verleend aan Internationale (groot-)meesters (M/V).

Voor de toekenning hanteert het Bestuur van de KNDB de volgende procedure:
1. Aan elk toernooi wordt vanaf 1988 een puntenwaardering toegekend:

Voor elke deelnemende nationaliteit 6 punten
Voor elke deelnemende GMI/GMIF 6 punten
Voor elke deelnemende MI/MIF 3 punten
Voor elke deelnemende MF/MFF 1 punt
Voor elke deelnemende Nederlandse GMN/GMNF 4 punten
Voor elke deelnemende Nederlandse MN/MNF 2 punten

Voor Nederlanders met zowel een internationale als nationale titel geldt alleen de titel die de
meeste punten oplevert.
Is het aantal deelnemers lager dan 70, dan geldt een aftrek van (70-N) punten (N is het
aantal deelnemers).
Voor het vaststellen van de nationaliteit geldt de vaste woon- of verblijfplaats.

2. Jaarlijks wordt door het KNDB-bestuur het totale aantal in voorgaande jaren behaalde
punten vastgesteld. Het toernooi met het hoogste totaal verkrijgt het predikaat en verliest alle
punten (begint a.h.w. onder aan de ladder).

3. Toernooien die in aanmerking wensen te komen voor het predikaat dienen het KNDB-
bestuur steeds voor 31 december van de benodigde informatie te voorzien, zodat de onder
punt 2 genoemde berekening in januari kan worden uitgevoerd.

4. Indien een toernooi dat in een bepaald jaar voor het predikaat in aanmerking komt daar, ten
gunste van een ander toernooi, vanaf ziet, neemt het op de ladder de plaats in van dat
andere toernooi (ook voor wat betreft het aantal punten!).
Dat andere toernooi verliest natuurlijk alle punten.
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