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2. HSB-BESTUUR 
 

Bestuur 
Voorzitter vacature 
   
 
Secretaris Michelle de Liefde michelledeliefde@hotmail.com 
 070–3233211  
 
Penningmeester a.i. Frans Vreugdenhil fransvreugdenhil@kabelfoon.net 
   
 Bankrekening: NL46 INGB 0000 4422 88 t.n.v HSB  

 
Competitieleider Louis Wulffers  competitieleider@haagseschaakbond.nl 
 070-3688747 Tomatenstraat 253, 2564 CR Den Haag 
 06-33800538  
 
Wedstrijdleider André Wagner amwagner@xs4all.nl 
 070-3825072  
   
Jeugdleider Max Kanbier maxkanbier@gmail.com 
 06-34313383  
 

Overige functionarissen 
Ledenadministratie Dirk Brinkman hsbleden@gmail.com 
 079-3422005  
 
Kalender Gera de Jong-van den Berg gerajaap@caiway.nl 
-coördinator 0174-516973  

3. COMMISSIE VAN BEROEP 
 

Voorzitter Jan van den Ende janvdende57@gmail.com 
Secretaris Hans Hulshof j.p.hulshof@hh-r.nl 
 070-3949532 
 06-33758239 J.J. Slauerhoffplantsoen 12, 2548 ED Den Haag 
 
Leden John Tan httan@telfort.nl 
 Geurt Jan van der Meiden gjvandermeiden@gmail.com 
 Rens ter Veen rensterveen@hetnet.nl 
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4. BEKERCOMPETITIE 
 

Eerste ronde (moet zijn gespeeld voor 1 januari 2021) 
 DSC  -  DD 
 Promotie  -  Voorburg 
 Novelty Destroyers  -  Rijswijk 
 Haeghe Ooievaar  -  RSC-Belgisch Park 
 SHTV  -  Botwinnik 
 Schaakmat Westland  -  Raadsheer-Corbulo 
 Scheve Toren  -  Schaakhuis 
 HSV    bye 

 
Kwartfinale  (moet zijn gespeeld voor 15 februari 2020) 
 
Halve finale (moet zijn gespeeld voor 31 maart 2020) 
 
Finale (moet zijn gespeeld voor 1 mei 2020) 
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5. CLUBCOMPETITIE 

5.1 Eerste klasse A 
wo 14 oktober 2020 Haeghe Ooievaar 1 - DD 1 
do 15 oktober 2020 SHTV 1 - Promotie 2 
ma 19 oktober 2020 Schaakmat Westland 1 - RSC-Belgisch Park 1 
ma 26 oktober 2020 HSV 1 - DSC 2 
    
ma 2 november 2020 DSC 2 - SHTV 1 
do 5 november 2020 DD 1 - HSV 1 
ma 9 november 2020 Promotie 2 - Schaakmat Westland 1 
ma 16 november 2020 RSC-Belgisch Park 1 - Haeghe Ooievaar 1 
    
ma 23 november 2020 Schaakmat Westland 1 - DSC 2 
ma 30 november 2020 HSV 1 - SHTV 1 
wo 2 december 2020 Haeghe Ooievaar 1 - Promotie 2 
do 3 december 2020 DD 1 - RSC-Belgisch Park 1 
    
ma 4 januari 2021 RSC-Belgisch Park 1 - HSV 1 
ma 4 januari 2021 Promotie 2 - DD 1 
ma 18 januari 2021 DSC 2 - Haeghe Ooievaar 1 
do 21 januari 2021 SHTV 1 - Schaakmat Westland 1 
    
ma 1 februari 2021 HSV 1 - Schaakmat Westland 1 
ma 1 februari 2021 RSC-Belgisch Park 1 - Promotie 2 
do 4 februari 2021 DD 1 - DSC 2 
wo 10 februari 2021 Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 1 
    
ma 8 maart 2021 Promotie 2 - HSV 1 
ma 8 maart 2021 DSC 2 - RSC-Belgisch Park 1 
ma 8 maart 2021 Schaakmat Westland 1 - Haeghe Ooievaar 1 
do 11 maart 2021 SHTV 1 - DD 1 
    
do 8 april 2021 DD 1 - Schaakmat Westland 1 
ma 12 april 2021 RSC-Belgisch Park 1 - SHTV 1 
ma 12 april 2021 Promotie 2 - DSC 2 
wo 14 april 2021 Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1 

 

Eerste klasse A  1  2  3  4  5  6  7  8 Pt Pl 

1 Haeghe Ooievaar 1           

2 DD 1           

3 RSC-Belgisch Park 1           

4 Promotie 2           

5 DSC 2           

6 SHTV 1           

7 Schaakmat Westland 
1 

          

8 HSV 1           
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5.2 Eerste klasse B 

do 8 oktober 2020 SHTV 2 - Promotie 1 
vr 9 oktober 2020 Scheve Toren 1 - Raadsheer-Corbulo 1 
ma 19 oktober 2020 DSC 1 - Schaakhuis 1 
di 27 oktober 2020 DD 2 - Botwinnik 1 
    
ma 9 november 2020 Promotie 1 - DD 2 
do 12 november 2020 Raadsheer-Corbulo 1 - DSC 1 
do 12 november 2020 Botwinnik 1 - Scheve Toren 1 
ma 16 november 2020 Schaakhuis 1 - SHTV 2 
    
ma 30 november 2020 Schaakhuis 1 - Raadsheer-Corbulo 1 
ma 7 december 2020 DSC 1 - Botwinnik 1 
do 10 december 2020 SHTV 2 - DD 2 
vr 11 december 2020 Scheve Toren 1 - Promotie 1 
    
ma 4 januari 2021 Promotie 1 - DSC 1 
do 14 januari 2021 Raadsheer-Corbulo 1 - SHTV 2 
do 14 januari 2021 Botwinnik 1 - Schaakhuis 1 
di 19 januari 2021 DD 2 - Scheve Toren 1 
    
ma 15 februari 2021 DSC 1 - DD 2 
ma 15 februari 2021 Schaakhuis 1 - Promotie 1 
do 18 februari 2021 SHTV 2 - Scheve Toren 1 
do 18 februari 2021 Raadsheer-Corbulo 1 - Botwinnik 1 
    
ma 8 maart 2021 Promotie 1 - Raadsheer-Corbulo 1 
di 16 maart 2021 DD 2 - Schaakhuis 1 
vr 19 maart 2021 Scheve Toren 1 - DSC 1 
do 25 maart 2021 Botwinnik 1 - SHTV 2 
    
ma 19 april 2021 DSC 1 - SHTV 2 
ma 19 april 2021 Schaakhuis 1 - Scheve Toren 1 
do 22 april 2021 Raadsheer-Corbulo 1 - DD 2 
do 22 april 2021 Botwinnik 1 - Promotie 1 

 

Eerste klasse B  1  2  3  4  5  6  7  8 Pt Pl 

1 DSC 1           

2 Schaakhuis 1           

3 Raadsheer-Corbulo 1           

4 Botwinnik 1           

5 Promotie 1           

6 DD 2           

7 Scheve Toren 1           

8 SHTV 2           
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5.3 Tweede klasse A 

ma 12 oktober 2020 Schaakhuis 2 - Botwinnik 2 
ma 12 oktober 2020 Schaakmat Westland 2 - DD 3 
ma 12 oktober 2020 RSC-Belgisch Park 2 - Scheve Toren 2 
ma 12 oktober 2020 Wassenaar 1 - DSC 3 
    
di 3 november 2020 DD 3 - RSC-Belgisch Park 2 
do 5 november 2020 Botwinnik 2 - Schaakmat Westland 2 
vr 6 november 2020 Scheve Toren 2 - Wassenaar 1 
ma 9 november 2020 DSC 3 - Schaakhuis 2 
    
ma 30 november 2020 RSC-Belgisch Park 2 - Botwinnik 2 
ma 30 november 2020 Wassenaar 1 - DD 3 
ma 30 november 2020 DSC 3 - Scheve Toren 2 
ma 7 december 2020 Schaakhuis 2 - Schaakmat Westland 2 
    
do 7 januari 2021 Botwinnik 2 - Wassenaar 1 
vr 8 januari 2021 Scheve Toren 2 - Schaakhuis 2 
ma 11 januari 2021 Schaakmat Westland 2 - RSC-Belgisch Park 2 
di 12 januari 2021 DD 3 - DSC 3 
    
ma 1 februari 2021 DSC 3 - Botwinnik 2 
vr 5 februari 2021 Scheve Toren 2 - DD 3 
ma 8 februari 2021 Schaakhuis 2 - RSC-Belgisch Park 2 
ma 8 februari 2021 Wassenaar 1 - Schaakmat Westland 2 
    
di 9 maart 2021 DD 3 - Schaakhuis 2 
do 11 maart 2021 Botwinnik 2 - Scheve Toren 2 
ma 15 maart 2021 Schaakmat Westland 2 - DSC 3 
ma 15 maart 2021 RSC-Belgisch Park 2 - Wassenaar 1 
    
ma 5 april 2021 DSC 3 - RSC-Belgisch Park 2 
di 6 april 2021 DD 3 - Botwinnik 2 
ma 12 april 2021 Wassenaar 1 - Schaakhuis 2 
vr 16 april 2021 Scheve Toren 2 - Schaakmat Westland 2 

 

Tweede klasse A  1  2  3  4  5  6  7  8 Pt Pl 

1 Wassenaar 1           

2 DSC 3           

3 Scheve Toren 2           

4 DD 3           

5 Botwinnik 2           

6 Schaakmat Westland 
2 

          

7 RSC-Belgisch Park 2           

8 Schaakhuis 2           
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5.4. Derde klasse A 

    
wo 28 oktober 2020 Haeghe Ooievaar 2 - BRW-Combinatie 
ma 16 november 2020 Schaakmat Westland 3 - SHTV 3 
    
do 10 december 2020 Botwinnik 3 - Haeghe Ooievaar 2 
ma 14 december 2020 BRW-Combinatie - Schaakmat Westland 3 
    
ma 18 januari 2021 Schaakmat Westland 3 - Botwinnik 3 
do 28 januari 2021 SHTV 3 - BRW-Combinatie 
    
wo 3 maart 2021 Haeghe Ooievaar 2 - Schaakmat Westland 3 
do 4 maart 2021 Botwinnik 3 - SHTV 3 
    
ma 29 maart 2021 BRW-Combinatie - Botwinnik 3 
do 8 april 2021 SHTV 3 - Haeghe Ooievaar 2 

 
BRW-Combinatie is samengesteld uit spelers van Wassenaar, Raadsheer-Corbulo en RSC-Belgisch Park. De 
thuiswedstrijden worden afwisselend bij een de drie clubs gespeeld.  
Op 14 december 2020 wordt gespeeld bij Wassenaar en op 29 maart 2021 bij RSC-Belgisch Park. 

 

Derde klasse A  1  2  3  4  8 Pt Pl 

1 Schaakmat Westland 3        

2 SHTV 3        

3 BRW-Combinatie        

4 Botwinnik 3        

5 Haeghe Ooievaar 2        
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5.5 Derde klasse B 

ma 12 oktober 2020 HSV 2 - Botwinnik 4 
ma 26 oktober 2020 DSC 4 - Pomar 1 
    
do 26 november 2020 Botwinnik 4 - DSC 4 
di 1 december 2020 Voorburg 1 - HSV 2 
    
ma 4 januari 2021 DSC 4 - Voorburg 1 
di 26 januari 2021 Pomar 1 - Botwinnik 4 
    
ma 15 februari 2021 HSV 2 - DSC 4 
di 16 februari 2021 Voorburg 1 - Pomar 1 
    
di 16 maart 2021 Pomar 1 - HSV 2 
do 18 maart 2021 Botwinnik 4 - Voorburg 1 

 

 Derde klasse B  1  2  3  4  8 Pt Pl 

1 DSC 4        

2 Pomar 1        

3 Botwinnik 4        

4 Voorburg 1        

5 HSV 2        
 

DSC 4 is een jeugdteam 
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6. CLUBS 

6.1. Botwinnik (120002) 
Schaakvereniging Botwinnik 

Algemeen 
Website www.svbotwinnik.nl 
Speelavond donderdag  
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie MAVO Zoetermeer,Dr. J.W. Paltelaan 1, 2712 RN, Zoetermeer. 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen Ja; in overleg met teamleider 
  
Per auto A12 Afslag Zoetermeer volg wijknummer 12 en zoek het adres op de 

wijkinformatieborden. 
Bij de speellocatie is een middelgroot parkeerterrein. Eventueel 
uitwijken naar nabijgelegen parkeerplaatsen in de straat. 

 
OV  Te bereiken met de trein en randstadrail. Voor de trein uitstappen bij 

Zoetermeer-Oost, onder viaduct van de A12 (rechts fabriek van 
Nutricia), weg naar links volgen, bij rotonde rechts; Bij het stoplicht 
(na ongeveer 500 meter) aan de linkerhand tegenover o.a. de Taco 
Mundo. Voor de randstadrail uitstappen bij halte Dorp, richting de 
weglopen en dan naar de zuid-oost kant van de brug lopen. Daar is het 
aan de rechterhand op de hoek. 

 
Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Max Kanbier extern@svbotwinnik.nl 
 06-34313383 Loosduinenstraat 11, 2729 CM Zoetermeer 
2e persoon Rogier Zoun voorzitter@svbotwinnik.nl 
 06 17769246  

6.2. DCSV (120006) 
Delftse Christelijke Schaakvereniging 

Algemeen 
website www.dcsv.info 
Speelavond Vrijdag (om de twee weken, zie daarvoor de website) 
Aanvangstijd n.v.t. dit seizoen 
Speellocatie Studielab015, Willem de Zwijgerstraat 1-3, 2628 SN  Delft  ! 

Te bereiken met:  EBS Bus 60 (halte Botanische Tuin). 
Toegankelijk voor rolstoel Nee 
Vooruit spelen n.v.t. 
 
Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Rens ter Veen rensterveen@hetnet.nl 
 015-2610137 Nachtegaallaan 10, 2623 GC Delft   
2e persoon H. Meijer meijer.delft@ziggo.nl 
 015-8878930 Minderbroerstraat 23, 2611 MV Delft 
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6.3. DD (120007) 
Koninklijk ’s-Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 

Algemeen 
website www.dd1852.nl 
Speelavond Dinsdag (DD 2 en DD 3), Donderdag (DD 1) 
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Nationaal Schaakgebouw (070-3643023) van Speijkstraat 1, 2518 EV 

Den Haag 
Toegankelijk voor rolstoel Nee 
Vooruit spelen Ja 
OV tram 16, tram 3 en bus 24 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Gerrit Prakken gprakken@live.nl 
 06-23361385 v. Kinsbergenstraat 83e 2518GW Den Haag 
2e persoon S. Boeters  webmaster.dd1852@gmail.com 
 070-3888407  

6.4. DSC (120010) 
Delftsche Schaakclub 

Algemeen 
website www.delftseschaaksite.nl 
Speelavond maandag 
Speellocatie Denksportcentrum Sebastiaansbrug Zusterlaan 114, 2611 MP Delft 
Aanvangstijd 20:00u 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen Ja 
Bereikbaarheid Zie www.delftseschaaksite.nl. Sebastiaansbrug weer toegankelijk 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Willem-Jan van den Broek wj.vandenbroek@planet.nl 
 06 51219689. Oude Delft 126, 2611 CG Delft 
2e persoon Henrik Tamerus henriktamerus@gmail.com 
 06-45298972 Stille Putten 39, 2612KS Delft 

6.5. Haeghe Ooievaar (120018) 
Schaakvereniging Haeghe Ooievaar 

Algemeen 
website www.haeghe-ooievaar.nl 
Speelavond Woensdag  
Speellocatie De Wiekslag (070-3978390) Molenbrink 68 2553 GR Den Haag 
Aanvangstijd 19:45u 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen Ja 
OV Lijn 2 (eindpunt Kraayensteinlaan) Lijn 3 (eindpunt Arnold Spoelplein + 

5 min. Lopen) 

http://www.delftseschaaksite.nl/
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Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Dominique Nierop  extern@haegheooievaar.nl 
 06-51979932 Meppelweg 669, 2544 AR Den Haag 
2e persoon  

6.6. HSV (120014) 
Haagse Schaakvereniging 

Algemeen 
website www.schakenbijhsv.nl 
Speelavond maandag 
Speellocatie Wijkvereniging Zuiderpark (070-3259563), Escamplaan 55, 2547 GA  

Den Haag 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Aanvangstijd 19:30u 
Vooruit spelen Ja 
OV Randstadrail 4, tram 6 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Fred van der Holst fredvdholst@casema.nl 
 070-3563057 Elsstraat 49, 2565 KL Den Haag 
2e persoon Bert Gerritsma bertgerritsma@ziggo.nl 
 0703464442 / 0613352675 Nieuwendamlaan 63, 2547 JJ Den Haag 

6.7. Lierse (120016) 
Lierse Schaakvereniging 

Algemeen 
website www.lierseschaakvereniging.nl 
Speelavond maandag 
Speellocatie ’t Centrum (0174-512632), Hoofdstraat 100, De Lier 
Aanvangstijd n.v.t. dit seizoen 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen n.v.t. 
OV Bus 128: Delft – Naaldwijk (stopt voor de deur) 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Sandra van den Berg sgb@kabelfoon.nl 
 06-42869855 Oranje Nassaustraat 7, 3155 VH Maasland 
2e persoon Gera de Jong gerajaap@caiway.nl 
 06-33257444 Platanenhof 12, 2678 SH De Lier 

6.8. Novelty Destroyers (120047) 

Algemeen 
Speelavond dinsdag 
Speellocatie Locatie van Pomar: Gordon Scoutinggroep  

Bosgang 2, 2287 DD te Rijswijk, hoek Tubasingel en Klaroenstraat 
Aanvangstijd n.v.t. dit seizoen, voor de beker 19:45u 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen n.v.t. 
OV Bus 18-30-23 en tram 17, halte Station Rijswijk 
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Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Derk Dekker dhmdekker@yahoo.com 
 06 46205698  Laan van Bentvelsen 48, 2614KH Delft 
2e persoon Feike Liefrink  feike.liefrink@gmail.com 
 06 52853001  

6.9. Pomar (120021) 
Schaakvereniging Pomar 

Algemeen 
website www.pomar.nl 
Speelavond dinsdag 
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Gordon Scoutinggroep Bosgang 2, 2287 DD te Rijswijk, hoek 

Tubasingel en Klaroenstraat 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen Nee 
OV Bus 18-30-23 en tram 17, halte Station Rijswijk  

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Frits Berendse frits.berendse@gmail.com 
 06-58835428 Dorpskade 76, 2291 HS Wateringen 
2e persoon Han Nicolaas h.nicolaas@ziggo.nl 
 06-41188743 Roerdompstraat 5, 2496 NB Den Haag 

6.10. Promotie (120023) 
Schaakvereniging Promotie 

Algemeen 
website www.svpromotie.nl 
Speelavond dinsdag, voor de HSB competitie maandag 
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Wooncentrum Gondelkade, Gondelkade 33, 2725 EC  Zoetermeer  

079-341 95 96 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen eventueel 
OV RandstadRail, lijn 3, uitstappen halte De Leyens. 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Maurice Hettfleisch wl.extern.svpromotie@gmail.com 
 06 13183103 Zijlstroom 135, 2353 NN, Leiderdorp 
2e persoon Jaap van den Berg voorzitter.svpromotie@gmail.com 
 079-3214259 Wildenberg 18, 2716 ND  Zoetermeer 

6.11. Raadsheer-Corbulo (120026)  
Vereniging Raadsheer-Corbulo 

Algemeen 
website www.raadsheer-corbulo.nl 
Speelavond donderdag 
Speellocatie Volgt nog 
Aanvangstijd  
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Toegankelijk voor rolstoel ?? 
Vooruit spelen ?? 
Te bereiken: ?? 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Jacob Jan van Harten wedstrijdleider@raadsheer-corbulo.nl 
 06-21278903 Kon. Julianaweg 88, 2264 BE Leidschendam 
2e persoon Rob Heufke Kantelaar voorzitter@raadsheer-corbulo.nl 
 070-3277556 Brederode 94, 2261HJ, Leidschendam 

6.12. RSC-Belgisch Park (120003) 
Schaakvereniging Residentie Schaakclub Belgisch Park 

Algemeen 
website rsc-bp.duinsoftware.nl 
Speelavond maandag 
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Ichtuskerk (070-3552374) Duinkerksestraat 11, 2587 VS Den Haag 
Toegankelijk voor rolstoel Ja. 
Vooruit spelen Ja.  
OV Bus 22 of 23, bus 14, tram 1. 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Ton van der Zijden  aqzijden@gmail.com 
 06-44008862 Moerweg 162, 2531 BC Den Haag  
2e persoon Hans van der Zijden hansvanderzijden@kpnmail.nl 
 06-81180114 Neptunus 110, 1115VB Amsterdam 

6.13. Rijswijk (120027) 
Schaakgenootschap Rijswijk 

Algemeen  
website www.sgrijswijk.nl  
Speelavond Dinsdag 
Aanvangstijd n.v.t. dit seizoen, voor de beker 19:45u 
Speellocatie Gebouw Hofrust (070-3854461) Laan Hofrust 21, 2282 AL Rijswijk 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen n.v.t. 
OV bus 23/tram 1/15 uitstappen bij halte Herenstraat 
Parkeren In Herenstraat of Hofrustlaan. 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Jelle Bulthuis Jelle.bulthuis@outlook.com 
 06 52881114 Oranjeplein 63D, 2515LK Den Haag  
2e persoon Hans Hulshof j.p.hulshof@hh-r.nl 
 06-33758239 J.J. Slauerhoffplantsoen 12, 2548ED, Den Haag 

6.14. SHTV (120040) 
Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk 

Algemeen 
website www.schaakcombinatiehtv.nl 
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Speelavond donderdag 
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Bosbeskapel (070-3689796) Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag 
Toegankelijk voor rolstoel Er is een trapje van enkele treden naar het externe speellokaal. Er is 

een traplift. Zo nodig kan een externe partij gespeeld worden in het 
interne speellokaal, dat gelijkvloers toegankelijk is. Dit dan graag in 
overleg met de wedstrijdsecretaris 

Vooruit spelen eventueel 
Parkeren Alleen betaald parkeren in de omliggende wijk. 
OV Tram 2 (halte Nieuwendamlaan), Bus 23 (halte Volendamlaan). Bus 21, 

(halte Perenstraat) 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Ben Spierings  wl-extern@schaakcombinatiehtv.n 
 06 24226435  
2e persoon Ton Bodaan secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 
 06 47940300 

6.15. Schaakhuis (120044) 
SV. Schaakhuis En Passant 

Algemeen 
website www.schaakhuis.nl 
Speelavond Maandag  
Aanvangstijd 19:30u 
Speellocatie De Sprong, Paviljoensgracht 33, 2512 BL Den Haag  
Toegankelijk voor rolstoel  
Vooruit spelen Ja  
OV: Bus 25: tram 2,3,6 halte Grote Markt 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. René Weerts  weerts@hotmail.com 
 06-53964552 Leyweg 652, 2545 GN, Den Haag 
2e persoon Tjomme Klop tjomski@hotmail.com 
 06-43866014 Van Heutszstraat 22, 2593PK, Den Haag Den 
Haag 

6.16. Schaakmat Westland (120030) 
Schaakvereniging Schaakmat Westland 

Algemeen 
website www.schaakmatwestland.nl 
Speelavond maandag 
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan 47 in Naaldwijk Tel. 0174-625766 

of 06-51644755 
Toegankelijk voor rolstoel ja 
OV Alle bussen richting Naaldwijk (halte Verdilaan). Verdilaan aflopen 

naar rechts, die gaat over in de Anjerlaan (500 meter). 
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Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Jan van den Ende janvdende57@gmail.com 
 06-19728710 Uilehorst 15, 2675 WP Honselersdijk 
2e persoon Ronald van Etten vanpletteren@hotmail.com 
 06 19955409 Paardenbloem 2671  WR Naaldwijk 

6.17 Scheve Toren (120032) 
Schaakclub De Scheve Toren 

Algemeen 
website deschevetoren@blogspot.nl 
Speelavond vrijdag 
Aanvangstijd 20:00u 
Speellocatie Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker 
Toegankelijk voor rolstoel Ja, traplift 
Vooruit spelen Nee 
OV Randstadrail, halte Pijnacker Centrum, oostelijke uitgang, 

Klapwijkseweg volgen richting Rotterdam, vlak na 1e rotonde (10 min) 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Kees Dekker  
 015-3692249 W. van der Horstlaan 18, 2641 RV Pijnacker 
2e persoon Erik Jan Tromp hendrikjtromp@gmail.com 
 06-81378870 Kattestaart 11, 2631 VE Nootdorp 

6.18 Voorburg (120033) 
Schaakvereniging Voorburg 

Algemeen 
website www.schaakverenigingvoorburg.nl 
Speelavond dinsdag  
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie Wijkcentrum Essesteijn (070-3864295) Elzendreef 10, 2272 BE 

Voorburg 
Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen Ja 
OV tram 2 en randstadrail Voorburg ‘t Loo 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Martin.Mellens Martin.Mellens@planet.nl 
 06-12804417 Kersengaarde 20, 2272 NH Voorburg 
2e persoon Adrey Caljé a.calje@gmail.com 
 06-51006288  

6.19 Wassenaar (120037) 
Schaakvereniging Wassenaar 

Algemeen 
website www.schaakclub-wassenaar.nl/ 
Speelavond maandag  
Aanvangstijd 19:45u 
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Speellocatie Deijlercentrum (070-5113871) Hofcampweg 3 (hoek Fabritiuslaan),  
2241 KD Wassenaar 

Toegankelijk voor rolstoel Ja 
Vooruit spelen Nee 
OV Te bereiken met bus 43 (Stadhoudersplein) of bus 90 

(Oldenbarneveltweg) 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Ankie Erwich ankie.erwich@hetnet.nl 
 070-5176397 Seringenlaan 14 Wassenaar 
2e persoon Joop Beijersbergen ja.beijersbergen@kpnmail.nl 
 06-55019162 Zwaluwweg 207 2251 NG Voorschoten 

6.20 Combinatieteam 
Schaakvereniging Wassenaar, Vereniging Raadsheer-Corbulo en Schaakvereniging Residentie 
Schaakclub Belgisch Park 
 

Algemeen 
website  
Speelavond maandag  
Aanvangstijd 19:45u 
Speellocatie 14 december 2020 bij Wassenaar, 29 maart 2021 bij RSC-Belgisch Park 
Toegankelijk voor rolstoel zie de gegevens van Wassenaar en RSC-Belgisch Park 
Vooruit spelen  
OV zie de gegevens van Wassenaar en RSC-Belgisch Park 

Contactpersonen 
Wedstrijdsecr. Ton van der Zijden  aqzijden@gmail.com 
 06-44008862 Moerweg 162, 2531 BC Den Haag  
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7. REGLEMENTEN 

7.1. REGLEMENT HSB-COMPETITIE  
 
Waar in de artikelen van dit reglement sprake is van "hij", "zijn" of "speler" kan ook "zij", "haar" of 
"speelster" worden gelezen.  

HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

Artikel 1 Definities  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
- commissie van beroep: commissie van beroep van de HSB  
- competitie: de competitie die de HSB organiseert  
- competitieleider: de competitieleider van de HSB  
- groep: een groepering van teams binnen een klasse  
- HSB: de Haagse Schaakbond -klasse: het niveau waarop de teams ingedeeld worden  
- KNSB: de Koninklijke Nederlandse Schaakbond  
- partij: een partij tussen twee spelers  
- schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan e-mail  
- statuten: de statuten van de HSB  
- team: een zes-of achttal bij elkaar horende spelers die door een vereniging zijn ingeschreven in de 

competitie  
- teamleider: de namens de vereniging aangestelde vertegenwoordiger van het team  
- vereniging: een bij de HSB aangesloten schaakvereniging of organisatie  
- wedstrijd: partijen tussen twee teams.  

Artikel 2 Het reglement  
Dit reglement geldt voor de competitiewedstrijden die de HSB organiseert voor haar verenigingen.  

HOOFDSTUK 2  DEELNAME  

Artikel 3 De competitieleider  
De algemene leiding van de wedstrijden berust bij de competitieleider. Hij is belast met  
a.  de uitvoering en de handhaving van dit reglement en  
b  het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen.  

Artikel 4 Tijdig opgeven teams en wensen  
1 Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden toegelaten teams van verenigingen. De 

verenigingen zijn verplicht jaarlijks voor 1 augustus aan de competitieleider het aantal teams, 
waarmee zij in het komende verenigingsjaar aan de competitie wensen deel te nemen, op te 
geven.  

2 Tegelijk met het verstrekken van de verlangde gegevens kunnen de verenigingen wensen kenbaar 
maken.  

HOOFDSTUK 3  INDELING  

Artikel 5 Indeling klassen en groepen  
1 De wedstrijden worden tussen teams van acht spelers gespeeld met uitzondering van de vierde 

klasse, waarin met teams van zes spelers gespeeld wordt.  
2 De teams worden als volgt naar sterkte in groepen ingedeeld:  
a.  een groep, genaamd hoofdklasse;  
b.  twee groepen, genaamd eerste klasse A en B;  
c.  twee groepen, genaamd tweede klasse A en B; 
d.  groepen van de derde en de vierde klasse.  
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Artikel 6 Samenstelling teams in de klassen van de competitie  
1 De groepen van alle klassen bestaan zoveel mogelijk uit acht teams, maar maximaal uit tien teams.  
2 Bij het samenstellen van de groepen in eenzelfde klasse wordt gestreefd naar gelijkwaardige 

speelsterkte van groepen.  
3 Teams van een vereniging die in dezelfde klasse spelen, worden zoveel mogelijk in verschillende 

groepen geplaatst.  

Artikel 7 Grondslag sterkte teams  
1 Als grondslag voor de sterkte van de teams geldt, ten behoeve van de nieuwe groepsindeling, de 

eindstand van de competitie van het vorige wedstrijdseizoen, met inachtneming van hetgeen in 
hoofdstuk 4 ten aanzien van promotie en degradatie is bepaald.  

2 Teams die in het vorige wedstrijdseizoen niet aan de competitie hebben deelgenomen, worden 
ingedeeld in de laagste klasse. De competitieleider kan echter een dergelijk team in bijzondere 
gevallen in een hogere klasse indelen.  

HOOFDSTUK 4  OPSTELLING  

Artikel 8 Teamsamenstelling  
1. De verenigingen zenden aan de competitieleider voor de aanvang van de competitie de namen van 

de spelers van de teams met de daarbij horende KNSB-nummers die aan de HSB-competitie 
deelnemen. De competitieleider maakt tijdig bekend voor welke datum hij de opstelling moet 
hebben ontvangen.  

2. De speler die overeenkomstig het eerste lid wordt aangemeld is lid van de betrokken vereniging.  
3. Een jeugdteam bestaat uit spelers die op 31 december van de lopende competitie nog geen 20 jaar 

oud zijn. In zo'n team mogen maximaal twee oudere spelers uitkomen.  
4. Indien een vereniging tijdens de competitie niet in staat is voldoende jeugdspelers in een 

jeugdteam op te stellen, kan zij gedurende de eerste drie ronden het jeugdteam in een gewoon 
team omzetten. Hiervan stelt zij de competitieleider uiterlijk tien dagen voor de vastgestelde 
wedstrijddatum in kennis. Bij een omzetting na de derde ronde worden twee wedstrijdpunten in 
mindering gebracht.  

5. Voor de aanvang van de derde ronde kunnen met instemming van de competitieleider twee 
spelers van een team worden vervangen. 

6. Een team dat als seniorenteam is opgegeven kan na de datum genoemd in de tweede volzin van 
het eerste lid niet meer in een jeugdteam worden omgezet.  

7. Indien een vereniging de verplichting genoemd in het eerste lid niet nakomt, wordt zij per 
ontbrekend team bestraft met een boete, onverminderd de verplichting alsnog de gevraagde 
informatie te verstrekken.  

Artikel 9 Rechten en plichten speler  
1. Hij, die overeenkomstig artikel 8, eerste lid, als speler van een team is aangemeld,  
a.  moet tenminste eenmaal voor het desbetreffende team uitkomen. Op overtreding staat een boete 

per geval, behoudens door de competitieleider te beoordelen bijzondere omstandigheden.  
b.  mag in het desbetreffende wedstrijdseizoen niet uitkomen voor een lager team.  
2. Indien een speler door meer dan één vereniging in deze competitie wordt aangemeld, moet(en) de 

vereniging(en) waarvoor de betrokken speler niet uitkomt de opstelling van de betrokken speler 
teniet doen door het desbetreffende team te completeren.  

3. Een speler mag meedoen aan een wedstrijd als hij niet meer dan driemaal heeft gespeeld in een 
hoger team.  

4. Een speler mag uitkomen in een andere regionale bond en/of in de KNSB competitie.  
5. Een speler mag nadat hij voor een team van een vereniging heeft gespeeld niet meer voor een 

andere vereniging in deze competitie uitkomen.  
6. Een speler die niet is opgegeven voor een bepaald team (reserve) mag alleen invallen in een 

willekeurig team als: 
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 - zijn rating niet meer dan 200 punten hoger is dan de gemiddelde rating van dat team. (voor zowel 
speler als team gaat het om de rating ten tijde van de opgave van het team zoals deze vermeld 
staat in de OLA); of 

 - zijn rating lager is dan de rating van de opgegeven speler met de laagste rating in het 
eerstvolgende hogere team. 

7. De competitieleider kan een speler dispensatie verlenen voor de bepalingen in lid  6. Deze 
dispensatie dient vooraf aangevraagd te worden 

Artikel 10 Straf bij niet-speelgerechtigdheid  
Indien een speler in strijd met artikel 28, 8 of 9 heeft deelgenomen aan een wedstrijd verklaart de 
competitieleider de partij voor de speler verloren.  

HOOFDSTUK 5  PROMOTIE EN DEGRADATIE  

Artikel 11 Bepalen eindstand  
1 De eindstand in een groep wordt bepaald op aflopende volgorde van het aantal wedstrijdpunten.  
2 Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, dan geeft de aflopende volgorde van het aantal 

bordpunten de doorslag  
3 Een team dat zich heeft teruggetrokken of is uitgesloten eindigt als laatste in de betreffende groep.  
4 Indien aan het einde van de competitie een aantal teams in een groep hetzelfde aantal 

wedstrijdpunten en hetzelfde aantal bordpunten heeft behaald wordt de volgorde bepaald door 
het onderlinge resultaat. Als dit ook gelijk is, beslist het onderlinge resultaat aan de eerste zes, 
respectievelijk vier en twee borden. Als dit geen beslissing brengt wordt er geloot.  

Artikel 12 Prijzen  
1 Het hoogst geëindigde team in de hoofdklasse krijgt de titel "Kampioen van de Haagse Schaakbond 

..." (onder toevoeging van het betrokken wedstrijdseizoen).  
2 Het hoogst geëindigde team van elke groep ontvangt een aandenken.  
3 Het team met het hoogste gemiddelde aan wedstrijd-, respectievelijk bordpunten van alle groepen 

ontvangt de wisselbeker voor het beste resultaat van de teams. Deze wisselbeker dient voor de 
eerste van april van het seizoen, volgend op het seizoen waarin de beker gewonnen is, te zijn 
geretourneerd aan de competitieleider. Indien de beker niet tijdig is ingeleverd volgt een boete, 
onverminderd de verplichting de beker alsnog zo spoedig mogelijk te retourneren  

Artikel 13 Promotie  
De kampioen van een klasse anders dan de hoofdklasse verwerft het recht op promotie..  

Artikel 14 Degradatie  
1 Degradatie geschiedt automatisch.  
2 Naar de naast lagere klasse degraderen:  
 a. het laagst geëindigde team van elke groep;  
 b. het op een na laagst geëindigde team van de hoofdklasse.  
3 Indien een groep uit meer dan acht teams bestaat, degradeert uit de desbetreffende klasse een 

team meer dan in het tweede lid is voorzien, te weten dat team, dat van de resterende teams in 
die klasse het laagste gemiddelde aan wedstrijdpunten respectievelijk bordpunten heeft behaald.  

Artikel 15 Versterkte degradatie en -promotie  
1 Indien bij de indeling blijkt dat een groep uit minder dan acht teams zou komen te bestaan, wordt 

die groep door versterkte promotie gecompleteerd tot acht teams.  
2 Indien voor de toepassing van het tweede lid twee of meer teams met gelijke gemiddelden aan 

wedstrijd- en bordpunten in aanmerking komen, wordt een (worden) beslissingswedstrijd(en) 
gespeeld.  
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HOOFDSTUK 6  HET ROOSTER  

Artikel 16 Het rooster  
1 De competitie loopt van september tot en met april.  
2 In de groepen wordt een enkelvoudige competitie gespeeld.  
3 Indien een groep uit minder dan zes teams bestaat, wordt een dubbelrondige competitie gespeeld.  

Artikel 17 Indeling wedstrijden  
1. De competitieleider stelt het rooster van de te spelen wedstrijden vast.  
2. De competitieleider zorgt bij het opstellen van het rooster voor een:  
 a. zo redelijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden en  
 b. een zo redelijk mogelijke verdeling van de te maken reizen.  
3. Indien in een groep meer dan één team van dezelfde vereniging is ingedeeld, vinden de 

wedstrijden tussen deze teams in de eerste ronde(n) plaats.  
4. De competitieleider houdt bij het vaststellen van het rooster met de wensen als bedoeld in artikel 

4, tweede lid, zoveel mogelijk rekening.  

Artikel 18 Speeldata: wijzigingen vooraf bekend  
1 De wedstrijden worden op de vastgestelde data gespeeld.  
2 In onderling overleg mogen verenigingen een andere datum vaststellen, mits de competitieleider 

daarvoor goedkeuring heeft verleend. Als richtlijn voor deze datum geldt dat deze voor aanvang 
van de volgende speelronde moet liggen. 

Artikel 19 Speeldata: wijziging wegens noodsituatie  
1 Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere, zeer dringende redenen -en met goedvinden van de 

competitieleider -worden uitgesteld.  
2 Een verzoek tot uitstel moet, indien zich naar het oordeel van de verzoekende vereniging een 

reden als bedoeld in het eerste lid voordoet, terstond, doch niet later dan tien dagen voor de 
vastgestelde wedstrijddatum, schriftelijk bij de competitieleider worden ingediend onder 
mededeling van het resultaat van het overleg met de tegenpartij.  

3 In geval van overmacht -ter beoordeling van de competitieleider -ten gevolge waarvan aan het 
bepaalde van het tweede lid niet kan worden voldaan, is de verzoekende vereniging verplicht 
terstond telefonisch contact op te nemen met de tegenpartij en de competitieleider.  

4 Indien de competitieleider uitstel toestaat, bepaalt hij zo spoedig mogelijk, onder raadpleging van 
beide verenigingen, een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd. Hierbij wordt als richtlijn 
aangehouden dat, behoudens volstrekte onmogelijkheid, de wedstrijd voor de volgende ronde 
moet worden gespeeld.  

Artikel 20 Plaats van de wedstrijd, gezamenlijke slotronde  
1 De plaats van de wedstrijd is die van de thuisspelende vereniging.  
2 Vóór aanvang van de eerste ronde bepaalt de competitieleider of de laatste ronde in een klasse 

gezamenlijk zal worden gespeeld. Indien dat het geval is vermeldt hij de datum die daarvoor is 
gereserveerd. In afwijking van artikel 27 is een ander aanvangstijdstip, te bepalen door de 
competitieleider, mogelijk. De locatie wordt uiterlijk 1 januari bekend gemaakt. Vooruit spelen is 
alleen mogelijk met toestemming van de competitieleider. 

Artikel 21 Vooruit spelen partij  
1 Alle partijen van een wedstrijd worden gelijktijdig gespeeld, met uitzondering van die welke in 

onderling overleg zijn vooruit gespeeld. 
2 Het aantal partijen per wedstrijd dat vooruit gespeeld mag worden bedraagt: 
 -bij een achttal maximaal drie 
 -bij een zestal maximaal twee. 
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HOOFDSTUK 7  DE WEDSTRIJD  

Artikel 22 Aanvulling op en afwijken van de FIDE-regels  
Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels (laatste Nederlandse vertaling),met de volgende aanvulling en 
behoudens de volgende uitzonderingen:  
a.  een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip 

van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de wedstrijdleider anders beslist. (de 
verzuimtijd uit art. 6.7a) 

b.  anders dan artikel 8, derde en zevende lid, regelt, zijn de notatieformulieren niet het eigendom van 
de organisator van de wedstrijd en hoeven de beide notatieformulieren niet te worden 
ondertekend.  

c.  anders dan artikel 8.5 regelt, hoeft de wedstrijdleider of diens assistent niet te noteren indien 
beide spelers in tijdnood zijn.  

d.  anders dan artikel 11.3 regelt, mag een speler uitgeschakelde elektronische apparatuur bij zich 
hebben in het spelersgebied. Het bij zich hebben van niet uitgeschakelde elektronische apparatuur 
in “trilstand” mag alleen na toestemming van de wedstrijdleider. 

Artikel 23 De wedstrijdleider  
1 De wedstrijdleider voert de taken uit van de arbiter in de FIDE-regels.  
2 De ontvangende vereniging zorgt voor een wedstrijdleider, tenzij de competitieleider vooraf een 

ander als wedstrijdleider heeft aangewezen.  
3 De wedstrijdleider mag niet deelnemen aan de wedstrijd, behalve bij een vereniging die met één 

team aan de competitie deelneemt.  
4 Indien de wedstrijdleider als speler aan de wedstrijd deelneemt, gaan zijn taken als wedstrijdleider 

voor.  

Artikel 24 De kleurverdeling  
De spelers van het thuis spelende team hebben aan de oneven genummerde borden de zwarte stukken en 
aan de even genummerde borden de witte stukken. Deze regel is ook van toepassing bij 
beslissingswedstrijden.  

Artikel 25 Bedenktijd per persoon per partij  
1 De speeltijd bedraagt 1 uur en 40 minuten voor ieder van de spelers, met toevoeging van tien 

seconden voor elke zet. In onderling overleg kunnen de teams (behalve die uit de hoofdklasse) 
kiezen voor een speeltempo van 1 uur en 30 minuten met toevoeging van tien seconden voor elke 
zet.  

2 Jeugdteams spelen met een tempo van 1 uur en 20 minuten per persoon met toevoeging van tien 
seconden voor elke zet.  

3 Het tempo voor een blinde of slecht ziende speler die gebruik moet maken van speciale 
hulpmiddelen om het schaakspel te kunnen spelen, is (indien gewenst) op verzoek van de 
betrokken blinde of slechtziende speler als volgt. Bij seniorwedstrijden 1 uur en 45 minuten per 
persoon, en bij jeugdwedstrijden 1 uur en 30 minuten per persoon.  

Artikel 26 Aanvangstijdstip  
1 Het aanvangstijdstip voor wedstrijden is 19.45 uur. In overleg met de bezoekende vereniging 

(minstens één week voor de geplande datum) kan de aanvang naar niet later dan 20:00 uur 
verschoven worden. 

2 Indien een jeugdteam deelneemt aan de wedstrijd is het aanvangstijdstip 19.30 uur.  
3 Een vereniging kan ervoor kiezen de thuiswedstrijden om 19:30 te laten beginnen. Dit dient bij de 

aanmelding van de teams gemeld te worden. Dit aanvangstijdstip wordt in de competitiegids 
vermeld..  

4 Op het vastgestelde aanvangstijdstip moet het spelmateriaal opgesteld staan. Indien de klokken op 
het vastgestelde aanvangstijdstip niet beschikbaar zijn, wordt de hierdoor verloren gegane tijd bij 
het feitelijke begin in mindering gebracht van de spelers van de thuisclub.  
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Artikel 27 Wedstrijd- en bordpunten  
1 De winnaar van de partij ontvangt één bordpunt, beide spelers ontvangen bij remise een half 

bordpunt, en de verliezer ontvangt nul bordpunten.  
2 Het team met de meeste bordpunten ontvangt twee wedstrijdpunten. Indien beide teams 

evenveel bordpunten behalen, ontvangt elk team één wedstrijdpunt. Het team met de minste 
bordpunten ontvangt nul wedstrijdpunten.  

3 Van een team dat tijdens de competitie wordt teruggetrokken of uitgesloten, worden de 
wedstrijden geannuleerd.  

Artikel 28 Ingeschreven zijn  
Om deel te nemen aan een wedstrijd moet de HSB de speler voorafgaand aan de aangewezen wedstrijd 
hebben ingeschreven als lid van de vereniging waarvoor hij uitkomt.  

Artikel 29 De opstelling van de spelers  
1 Een speler mag in een wedstrijd slechts één maal voor een team uitkomen.  
2 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen beide teams de opstelling, voorzien van 

KNSB¬nummers aan de wedstrijdleider.  
3 Binnen één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip mogen maximaal twee niet-opgekomen 

spelers worden vervangen. De verstreken bedenktijd wordt niet bijgesteld.  
 

Artikel 30 Onvoldoende opkomst  
1.  Het aantal spelers waarmee een team binnen één uur na het vastgestelde aanvangsuur minimaal 

moet opkomen bedraagt:  
 -bij een achttal vijf  
 -bij een zestal vier.  
 Dit aantal wordt verminderd met het aantal vooruit gespeelde partijen.  
2.  Indien een team niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, wordt het team bestraft met een 

aftrek van twee wedstrijdpunten. Voorts wordt de vereniging bestraft met een boete.  

Artikel 31 Bevoegdheden teamleider  
1 Ieder team dient tijdens de wedstrijd te beschikken over een teamleider. Het is toegestaan dat een 

van de spelers als teamleider optreedt.  
2 Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te doen of 

aan te nemen, dan wel een partij op te geven. Hij dient zich uitsluitend tot korte informatie te 
beperken, alleen op basis van de omstandigheden die betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag 
een speler adviseren "bied remise aan", of "geef de partij op". Als hem bijv. door een speler wordt 
gevraagd of hij remise mag aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja", "neen" of de 
beslissing aan de speler zelf overlaten.  

3 De teamleider dient zich te onthouden van elke bemoeienis gedurende de partij. Hij mag geen 
speler inlichtingen geven over de positie op het schaakbord.  

4 Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyaliteit t.o.v. het team is, die uitgaat 
boven de eigen partij, is een schaakpartij in principe een wedstrijd tussen twee spelers. Om die 
reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben over het verloop van zijn eigen partij. 
Hoewel het advies van de teamleider voor de speler zwaar dient te wegen is de speler niet 
verplicht de raad op te volgen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler handelen over de 
partij zonder voorkennis en toestemming van deze speler. 

Artikel 32 Het wedstrijdformulier  
1. Op het wedstrijdformulier wordt de gedetailleerde uitslag vermeld. Het wedstrijdformulier wordt 

ondertekend door de wedstrijdleider en de beide teamleiders.  
2. Indien een of meer spelers niet zijn opgekomen, wordt op het wedstrijdformulier "niet 

opgekomen" (n.o.) vermeld.  
3. Er wordt een kopie aan de bezoekende vereniging verstrekt.  
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4. Uiterlijk 24 uur na het beëindigen van de wedstrijd plaatst de thuisspelende vereniging het 
wedstrijdresultaat op de HSB-site.  

5. Na afloop van de wedstrijd verzendt de thuisspelende vereniging het wedstrijdformulier aan de 
competitieleider, zodat deze het uiterlijk drie werkdagen na de wedstrijd in zijn bezit heeft. Het 
verzenden kan per post of per e-mail (bijvoorbeeld middels het scannen of fotograferen van het 
wedstrijdformulier. Deze (foto)kopie dient duidelijk leesbaar te zijn).  

 

HOOFDSTUK 8  RECHTSMIDDELEN  

Artikel 33 De bezwaarprocedure  
1 Indien een teamleider zich niet kan verenigen met een beslissing van de wedstrijdleider, kan hij 

daartegen bezwaar aantekenen bij de competitieleider.  
2 Indien bezwaar wordt aangetekend moet de teamleider op het wedstrijdformulier vermelden: 

onder bezwaar. Daarna geeft de betrokken vereniging binnen zeven dagen na de wedstrijd een 
schriftelijke toelichting aan de competitieleider. Een kopie daarvan zendt zij tegelijkertijd aan de 
tegenpartij.  

3 De tegenpartij heeft gedurende zeven dagen na ontvangst van het in het vierde lid bedoelde 
schrijven gelegenheid een schriftelijke uiteenzetting aan de competitieleider te verstrekken, 
eveneens onder toezending van een kopie daarvan aan de andere partij.  

4 De competitieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn genoemd in het 
derde lid een beslissing. Indien hij alvorens te beslissen nog nadere toelichting behoeft, kan hij die 
schriftelijk bij een of beide partijen inwinnen.  

 

Artikel 34 De beroepsprocedure  
1 Tegen iedere beslissing van de competitieleider kunnen de belanghebbende verenigingen beroep 

aantekenen bij de commissie van beroep.  
2 Het beroepschrift moet binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke beslissing van de 

competitieleider worden ingediend bij de commissie van beroep.  
3 Het beroepschrift moet vergezeld gaan van een bedrag waarvan de hoogte door de algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld. Dit bedrag wordt terugbetaald indien het beroep gegrond 
wordt verklaard. Indien het beroep niet gegrond wordt verklaard beslist de commissie van beroep 
of het bedrag geheel of gedeeltelijk of niet wordt terugbetaald. 

4 Kopieën van het beroepschrift moeten gelijktijdig worden gezonden aan de competitieleider en 
aan de betrokken verenigingen. 

5 Een beslissing van de commissie van beroep is bindend.  

HOOFDSTUK 9  SLOTBEPALINGEN  

Artikel 35 Aanwezigheid reglement en FIDE-regels  
De ontvangende vereniging zorgt voor de aanwezigheid van de meest recente versies van:  
 a. dit reglement;  
 b. de FIDE-regels in de Nederlandse vertaling.  

Artikel 36 Verplichtingen verenigingen  
De verenigingen zijn verplicht datgene te doen dat voor de naleving van dit reglement noodzakelijk is en 
datgene na te laten dat de naleving van dit reglement verhindert. Zij geven de competitieleider alle 
medewerking en verstrekken hem inlichtingen die hij voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft. 
 

Artikel 37 Vaststellen hoogte boetes en bedrag  
1 Indien niet wordt voldaan aan een verplichting uit dit reglement onverlet de andere op te leggen 

sancties, staat daarop een boete.  
2 De hoogte van de boetes alsmede die van het bedrag voor een in te stellen beroep bij de 

commissie van beroep wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld.  
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Artikel 38 Combinatieteams 
1 Twee verenigingen kunnen samen een combinatieteam inschrijven voor de 4e klasse van de 

competitie. Een vereniging mag maar met één combinatieteam in de competitie meedoen. 
2 De spelers van de ene vereniging hoeven geen lid te worden van de andere vereniging. 
3 Bij een competitiewedstrijd van het team moet er minstens één speler van elke vereniging 

meedoen. 
4 Het combinatieteam geldt voor elk van de twee verenigingen als laagste team. De spelers mogen in 

elk regulier team van hun eigen vereniging invallen. Daarbij gelden de standaard invallersregels. 
5 Een combiteam kan alleen in de 4e klasse spelen. Het kan niet promoveren.  
6. De naam bestaat uit de combinatie van de namen van de twee verenigingen. Bij de inschrijving 

wordt de speelavond en speellocatie van het team opgegeven. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de HSB gehouden op 16 september 2009 en voor het 
laatst gewijzigd in de Algemene Vergadering van de HSB gehouden op 19 juni 2019 
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7.2. HSB-BEKERREGLEMENT  
 
Waar in de artikelen van dit reglement sprake is van "hij", "zijn" of "speler" kan ook "zij", "haar" of 
"speelster" worden gelezen.  

Artikel 1 Definitie  
In dit reglement wordt verstaan onder: 
- competitie: de Beker-competitie die de HSB organiseert. 

Artikel 2 Deelname 
De HSB organiseert een competitie om de HSB-beker voor verenigingsteams. 

Artikel 3 De competitieleider 
De algemene leiding van de competitie berust bij de competitieleider. Hij is belast met  
a.  het opstellen van het wedstrijdprogramma, waarin opgenomen de periodes waarbinnen de rondes 

worden gespeeld; 
b.  de uitvoering en handhaving van dit reglement 
c.  het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen. 

Artikel 4  Inschrijven team 
Iedere vereniging mag één team inschrijven voor de competitie. Bij inschrijving dient te worden aangegeven 
of het team een jeugdteam is. Jeugdteams zijn teams met tenminste 3 jeugdspelers. Een team dat als 
jeugdteam is ingeschreven, dient gedurende de gehele competitie als jeugdteam aan te treden. 
 

Artikel 5  Het rooster  
De competitie loopt van september tot en met april. 
 

Artikel 6  Knock-out systeem 
De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. Indien het aantal deelnemende teams afwijkt 
van acht of zestien wordt er een eerste ronde gespeeld zodat er voor de tweede ronde juist acht of zestien 
teams overblijven. 
 

Artikel 7  Onderling speeldatum overeenkomen 
1.  De verenigingen komen onderling een speeldatum en aanvangstijdstip overeen. Binnen twee 

weken nadat de nieuwe ronde bekend is, neemt de uitspelende vereniging contact op met de 
tegenstander voor het bepalen van de speeldatum.  

2.  Indien de uitspelende vereniging verzuimt contact op te nemen stelt de thuisspelende vereniging 
de speeldatum en aanvangstijdstip vast. 

3.  De speeldatum moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de competitieleider. 
 
Artikel 8  Teamopstelling 
1.  Een team bestaat uit vier personen en een teamleider. Het is toegestaan dat een van de vier 

spelers als teamleider optreedt. 
2.  Aan de wedstrijd mogen alleen spelers deelnemen die voor dezelfde vereniging als basisspeler in 

de HSB competitie zijn opgegeven of als invaller gespeeld hebben. 
3.  Voor het begin van de wedstrijd overhandigen beide teams de opstelling, voorzien van KNSB-

nummers aan de wedstrijdleider. Het in art. 4 bepaalde ten aanzien van jeugdteams dient hierbij in 
acht te worden genomen. 

4.  Daarna geschiedt de loting voor de kleurverdeling voor de beide oneven borden. 
5.  De even borden krijgen de tegenovergestelde kleur. 
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Artikel 9  Onvoldoende opkomst 
1.  Het aantal spelers waarmee een team binnen één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip 

minimaal moet opkomen bedraagt drie. 
2.  ndien een team niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid wordt het team bestraft met het 

verlies van de wedstrijd en wordt de vereniging bestraft met een boete. 
 

Artikel 10  Bedenktijd per persoon per partij 

De speeltijd voor elk van de spelers bedraagt als 1 uur en 35 minuten met toevoeging van tien seconden 
voor elke zet. Jeugdteams beginnen om 19.30 uur en spelen met een tempo van 1:20 uur met toevoeging 
van tien seconden voor elke zet per persoon. 

Artikel 11  Winnaar 
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt. Indien beide teams 
evenveel bordpunten hebben behaald wordt de uitslag door middel van snelschaakpartijen van 3 minuten 
met toevoeging van 2 seconden per zet aan alle borden bepaald. Indien ook deze snelschaak wedstrijd 
onbeslist eindigt, wordt geloot wie de winnaar is. 

Artikel 12  De finaleronde 
De finaleronde zal bij een gelijke stand opnieuw worden gespeeld maar dan bij de oorspronkelijk uitspelende 
vereniging. Eindigt de wedstrijd opnieuw gelijk, wordt de finale beslist overeenkomstig de tweede en derde 
volzin van artikel 11. 

Artikel 13 Prijzen 
1.  Het winnende team krijgt de titel "Bekerkampioen van de Haagse Schaakbond ..." (onder 

toevoeging van het betrokken wedstrijdseizoen).  
2.  Het team ontvangt een wisselbeker.  

Artikel 14  Overeenkomstige toepassing HSB-competitiereglement 
Voor de wedstrijden geldt het HSB-competitiereglement, tenzij in dit reglement anders bepaald. 

Artikel 15  Aanwezigheid reglementen en FIDE-regels 
De ontvangende vereniging zorgt voor de aanwezigheid van de meest recente versies van: 
a. dit reglement; 
b. de FIDE-regels in de Nederlandse vertaling; 
c.  het HSB-competitiereglement. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de HSB gehouden op 21 april 2010 en gewijzigd in de 
Algemene Vergadering van de HSB gehouden op 18 september 2019. 
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8. KAMPIOENEN VAN DE HSB 

8.1. Kampioen van de Haagse Schaakbond 
1932 – 1933 LSG 1  1964 – 1965 DSC 2  
1933 – 1934 DD 2  1965 – 1966 Westerkwartier 1  
1934 – 1935 LSG 1  1966 – 1967 Rijswijk 1  
1935 – 1936 HCSV 1  1967 – 1968 Moerwijk 2  
1936 – 1937 DD 2  1968 – 1969 DD 3  
1937 – 1938 HCSV 1  1969 – 1970 Moerwijk 2  
1938 – 1939 DSC 1  1970 – 1971 Den Haag 1  
1939 – 1940 DD 2  1971 – 1972 DD 4  
1940 – 1941 RSC 1  1972 – 1973 DSC 2  
1941 – 1942 RSC 1  1973 – 1974 Rijswijk 1  
1942 – 1943 gestaakt, DD 3 aan kop  1974 – 1975 DSC 2  
1945 – 1946 DD 2  1975 – 1976 Rijswijk 1  
1946 – 1947 RSC 1  1976 – 1977 DSC 1  
1947 – 1948 HCSV 1  1977 – 1978 DSC 1  
1948 – 1949 RSC 1  1978 – 1979 Wassenaar 1  
1949 – 1950 DSC 1  1979 – 1980 Promotie 1  
1950 – 1951 Ruy Lopez 1  1980 – 1981 DD 2  
1951 – 1952 Ruy Lopez 1  1981 – 1982 Rijswijk 1  
1952 – 1953 Ruy Lopez 1  1982 – 1983 Wassenaar 1  
1953 – 1954 DD 3  1983 – 1984 Den Haag 2  
1954 – 1955 DD 3  1984 – 1985 DSC 1  
1955 – 1956 HCSV 2  1985 – 1986 Rijswijk 1  
1956 – 1957 VIOS 1  1986 – 1987 Ooievaar 4  
1957 – 1958 Moerwijk 1  1987 – 1988 DSC 2  
1958 – 1959 DSC 2  1988 – 1989 Scheve Toren 1  
1959 – 1960 Centrum 1  1989 – 1990 DD 4  
1960 – 1961 RLAC 1  1990 – 1991 Scheve Toren 1  
1961 – 1962 DSC 1  1991 – 1992 DSC 2  
1962 – 1963 RLAC 1  1992 – 1993 Rijswijk 1  
1963 – 1964 DD 3  1993 – 1994 Promotie 2  
1994 – 1995 Scheve Toren 1  2006 – 2007 SHTV 1  
1995 – 1996 WSC 1  2007 – 2008 Promotie 2  
1996 – 1997 DSC 2  2008 – 2009 Botwinnik 1  
1997 – 1998 Promotie 2  2009 – 2010 DSC 4  
1998 – 1999 Haags Indisch 1  2010 – 2011 DSC 4  
1999 – 2000 DD 3  2011 – 2012  DD 2  
2000 – 2001 Vogelwijk 1  2012-2013 DSC 4 
2001 – 2002 WSC 2  2013-2014 SHTV 1 
2002 – 2003 Botwinnik 1  2014-2015 Schaakhuis 1 
2003 – 2004 Promotie 2  2015-2016 Botwinnik 1 
2004 – 2005 Bobby Fischer Wassenaar 1  2016-2017 SHTV 1 
2005 – 2006 WSC 2  2017-2018 DSC 4 
  2018-2019 DSC 1 
  2019-2020 competitie niet beëindigd 
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8.2 Bekerkampioen van de Haagse Schaakbond 
1994 – 1995 Belgisch Park  2013-2014 Promotie 
1995 – 1996 WSC  2014-2015 Schaakhuis 
1996 – 1997 Schaakmat  2015-2016  Scheve Toren 
1997 – 1998 DSC  2016-2017 Novelty Destroyers 
1998 – 1999 WSC  2017-2018 Botwinnik 
1999 – 2000 WSC  2018-2019 DD 
2000 – 2001 Haagse Toren  2019-2020 niet beëindigd 
2001 – 2002 DD    
2002 – 2003 Botwinnik    
2003 – 2004 WSC    
2004 – 2005 Bobby Fischer Wassenaar    
2005 – 2006 WSC    
2006 – 2007 Promotie    
2007 – 2008 DSC    
2008 – 2009 Botwinnik    
2009 – 2010 DSC    
2010 – 2011 Botwinnik    
2011 – 2012 Scheve Toren    
2012 – 2013 RSC-Belgisch Park    
 


