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Commissie van Beroep        

Limburgse Schaakbond 

p/a Beethovenstraat 2 

5914 BN Venlo 

 

 

Uitspraak Beroepszaak Luca Hounjet 

 

Uitspraak van de Commissie van Beroep, door de Algemene Ledenvergadering van de LiSB ingesteld con-

form artikel 9, lid 2 van de Statuten. 

 

De Commissie van Beroep heeft op donderdag 6 maart 2014 het verzoek ontvangen om uiterlijk zaterdag 

8 maart 2014 uitspraak te doen in deze beroepszaak. Deze urgentie is geboden vanwege een deadline van 

de KNSB die uiterlijk op maandag 10 maart 2014 de namen bekend wil maken van de spelers die deelne-

men aan de Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd in april 2014. 

De Commissie heeft toegezegd via een snelrechtprocedure deze zaak op te pakken.  

 

Uitspraak 

De Commissie doet uitspraak over het beroep dat de heer J. Kleijnen, jeugdtrainer van SV Voerendaal 

heeft ingesteld tegen een beslissing van mevrouw S. van Dael, jeugdleider van de LiSB, om Luca Hounjet 

niet te laten deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd in april 2014. 

De Commissie verklaart het beroep gegrond. Dit betekent dat de Commissie van oordeel is dat Luca 

Hounjet op grond van zijn prestatie in de Persoonlijke Limburgse Kampioenschappen voor de Jeugd in 

december 2013 gerechtigd is deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd in 

april 2014.  

 

Motivering 

Vanwege de snelrechtprocedure wordt de motivering hier kort vermeld. Later zal de uitspraak nog uit-

voeriger worden gemotiveerd en zullen ook enkele aanbevelingen worden gedaan. 

De jeugdleider van de LiSB heeft haar beslissing gebaseerd op het ‘Reglement persoonlijke jeugdkampi-

oenschappen LiSB’. Artikel 3 van de reglement schrijft voor dat ‘deelname aan dit kampioenschap open 

staat voor een ieder die uiterlijk 7 dagen voor het begin van het kampioenschap bij de LiSB ledenadmini-

stratie als lid is aangemeld’. Luca was tot 1 dag vóór aanvang van het toernooi niet als lid aangemeld. In 

overleg met de jeugdleider van SV Voerendaal en de ouders heeft zij besloten Luca toch aan de kampi-
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oenschappen te laten deelnemen. Aan het besluit verbond zij de conditie dat Luca niet mee zou mogen 

doen voor een plaats voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

Met deze conditie gaat de indiener van het beroep niet akkoord. Volgens de Commissie terecht, want de 

jeugdleider mag niet buiten het reglement om nadere condities stellen die het wezen van deze kampi-

oenschappen aantasten, nl. zich kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen. Door Luca te laten 

deelnemen, kan hem niet de kwalificatie voor het NK ontnomen worden. Door hem toe te laten tot het 

toernooi heeft zij artikel 3 van het ‘Reglement persoonlijke jeugdkampioenschappen LiSB’ buiten werking 

gesteld. De jeugdleider heeft daartoe de bevoegdheid conform artikel 9 van het reglement. 

Volgens het reglement van de KNSB ‘kunnen deelnemers zich kwalificeren voor het NK als zij vanaf de 

eerste dag van het kwalificatietoernooi als lid van de KNSB geregistreerd staan. De kwalificatie van Luca is 

daarom voor de KNSB reglementair. 

 

Dit is de hoofdmotivering van deze uitspraak. De Commissie heeft nog een aantal andere overwegingen.  

Deze overwegingen zijn op 12 maart 2014 aan deze uitspraak toegevoegd. 

 

De termijn van 7 dagen in het reglement van de LiSB heeft een praktische grondslag. Er moet voldoende 

tijd zijn om te controleren of de deelnemers aan het PJKL lid van de LiSB zijn om speelgerechtigd te zijn. In 

het verleden was dit blijkbaar een probleem, omdat veel spelers zich pas op het allerlaatste moment als 

lid lieten inschrijven. Door een termijn van 7 dagen te stellen is er meer tijd voor controle. Maar eigenlijk 

ook weer niet. Nu is de deadline 7 dagen naar voren opgeschoven. Wat wil je hiermee bereiken? Jeugd-

spelers uitsluiten die (nog) geen lid zijn? Het zou wellicht beter zijn als de extra tijd gebruikt wordt om de 

‘nog niet lid’ jeugd te wijzen op de voorwaarde dat ze lid moeten zijn om speelgerechtigd te zijn op het 

PJKL. Uitsluiten is afstraffen, faciliteren is beter.  

In het geval van Luca Hounjet heeft de LiSB de inschrijvingslijst blijkbaar niet gecontroleerd. De jeugdtrai-

ner van SV Voerendaal heeft op 20 december 2013 drie jeugdleden aangemeld. Op donderdag 26 de-

cember heeft de jeugdleider van SV Voerendaal (een andere persoon dan de indiener van het beroep) 

ontdekt dat het lidmaatschap van de LiSB nog niet geregeld was en hij heeft dit gemeld aan de LiSB. Door 

deze melding is de jeugdleider van de LiSB in actie gekomen en heeft zij een oplossing gezocht voor het 

probleem dat ontstond, omdat deelname niet meer mogelijk zou zijn op grond van het reglement. Het 

was beter en ook mogelijk geweest als de LiSB direct bij inschrijving het lidmaatschap had gecontroleerd.  

Dit laat onverlet dat de spelers, ouders en de clubs een eigen verantwoordelijkheid hebben inzake het 

lidmaatschap. Het is vreemd dat Luca Hounjet al een half jaar betaald lid was van de club, maar niet was 

ingeschreven bij de LiSB. In deze beroepszaak is dit verder niet van belang, maar de club zou hier wel op 

aangesproken mogen worden. 



 
 

Uitspraak CvB201401 beroepszaak Luca Hounjet  3 van 4 

 

 

 

 

Dit leidt tot de volgende aanbeveling: 

Breng het reglement in overeenstemming met het reglement van de KNSB die als voorwaarde stelt dat 

deelnemers aan het NK zich kunnen kwalificeren via de regionale bond, als zij vanaf de eerste dag van het 

kwalificatietoernooi als lid van de KNSB geregistreerd staan. In het reglement zou de termijn van inschrij-

ving gehandhaafd kunnen worden. De LiSB controleert actief het lidmaatschap. Overschrijding leidt niet 

direct tot uitsluiting, maar is aanleiding tot een extra aansporing om het lidmaatschap zo snel mogelijk in 

orde te maken. Uitsluiting volgt alleen als de tijd te kort is om het lidmaatschap te formaliseren.  

 

Een andere overweging is dat er veel tijd zit tussen het bezwaar dat de jeugdtrainer van SV Voerendaal 

maakte bij de jeugdleider van de LiSB tegen haar besluit om Luca Hounjet niet aan te melden voor het NK 

(29 december 2013) en de indiening van het beroep bij de Commissie van Beroep (6 maart 2014). 

Medio januari 2014 is er telefonisch contact geweest tussen de jeugdtrainer van SV Voerendaal en de 

jeugdleider van de LiSB. De jeugdleider heeft daarbij aangegeven dat zij eerst ruggenspraak wilde houden 

binnen het bestuur van de LiSB alvorens definitief een besluit te nemen. Op 27 februari heeft zij laten 

weten dat zij haar aanvankelijke besluit handhaaft. Door er veel tijd overheen te laten gaan, heeft zij de 

mogelijkheden om de Commissie van Beroep in te schakelen beperkt. De voorzitter van de LiSB heeft op 6 

maart 2014 de zaak voorgelegd aan de voorzitter van de Commissie van Beroep met het verzoek op zeer 

korte termijn tot een uitspraak te komen. Dit is weliswaar toegezegd, maar het is geen optimale werkwij-

ze.  

 

Ten slotte. Uit het verweer van de jeugdleider van de LiSB blijkt dat zij de afspraak met Luca, zijn ouders 

en de jeugdleider van SV Voerendaal (niet dezelfde persoon als de indiener van het beroepschrift) zwaar 

laat wegen. Daarbij zijn zij overeengekomen, dat Luca zou mogen deelnemen aan het PJKL, maar zich niet 

zou kunnen kwalificeren voor het NK. Over het algemeen geldt dat een mondelinge overeenkomst ook 

rechtsgeldig is. Voor haar geldt dat afspraak afspraak is en dat men niet achteraf voorbij kan gaan aan 

deze afspraak. De Commissie is echter van mening dat deze afspraak nietig is, omdat de jeugdleider niet 

de bevoegdheid heeft het reglement te wijzigen. Zoals gezegd in de hoofdmotivering heeft zij wel het 

recht een onderdeel van het reglement buiten werking te stellen conform artikel 9 van het reglement. 

 

 

Aldus gegeven op 8 maart  en aangevuld op 12 maart 2014  te Venlo,  
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       mr. drs. ACP Burgmans, voorzitter 

 

 

 

De Commissie van Beroep in deze zaak bestaat uit: 

 mr. drs. A. Burgmans, voorzitter  

 R. Coenjaerts 

 J. Jansen 

 mr. M-J. Oosterman 

 T.L. Kwee  

 

H. Dam heeft wel meegedaan aan het interne overleg, maar maakt geen deel uit van de Commissie, om-

dat hij lid is van SV Voerendaal. 

 

 

De uitspraak is verstrekt aan: 

 J. Kleijnen, jeugdtrainer SV Voerendaal 

 S. van Dael, jeugdleider LiSB 

 Bestuur LiSB t.a.v. F. Clevers, voorzitter 

 

 


