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UITSPRAAK CB200801

op beroepschrift : gedateerd 19 november 2008

indiener beroepschrift : WRH Kunstek, voorzitter Kerkraadse Schaakvereniging

beroep : tegen beslissing d.d. 10 november van de Competitieleider

LiSB waarin een verzoek tot wijziging van de opstelling van de 

Kerkraadse teams in de competitie van de LiSB is afgewezen.

De Kerkraadse Schaakvereniging heeft aan de Competitieleider verzocht toestemming te geven om 

een speler van Kerkrade 1 over te plaatsen naar Kerkrade 2. Doordat enkele spelers van Kerkrade 2 

zich hebben teruggetrokken, is er een vervoersprobleem ontstaan voor de externe wedstrijden. Dit wil 

men oplossen door een speler van Kerkrade 1 die een auto heeft naar Kerkrade 2 over te plaatsen.

De Competitieleider heeft het verzoek afgewezen op grond van artikel 18 lid 2 van het Wedstrijd-

reglement van de LiSB. 

Artikel 18. Verplicht spelen van opgegeven spelers

1. Spelers die conform artikel 7 zijn opgegeven voor een team uitkomende in de Promotieklasse of in de 1e 

klasse, moeten minimaal tweemaal in dit team of in een lager genummerd team in de LiSB-Bondscompetitie 

of in de KNSB-competitie spelen. Overtreding van deze bepaling wordt bestraft met het in mindering brengen 

van twee matchpunten per speler.

2. Indien naar genoegen van de Competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende 

opstelling maximaal twee spelers vervangen worden door spelers die niet of in een hoger genummerd team 

waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden vóór de derde ronde.

3. Wanneer een speler vervangen wordt door een speler uit een hoger genummerd team, dient tevens voor 

dat hoger genummerde team een vervanger opgegeven te worden.

4. Spelers die overeenkomstig het tweede lid zijn vervangen zijn voor de resterende ronden niet 

speelgerechtigd in een hoger genummerd team dan dat waarvoor zijn oorspronkelijk waren opgegeven.

De Competitieleider stelt in de motivatie dat op grond van de bepaling alleen vervanging door een 

speler uit een hoger genummerd team of door een speler die niet is opgegeven, is toegestaan. De 

Commissie van Beroep vindt dit een correcte toepassing van het reglement. In het beroepschrift van 

Kerkrade wordt de toepassing van het reglement op dit onderdeel niet bestreden. Feitelijk wordt daar 

alleen uiteengezet dat in de Kerkraadse vereniging een overmachtsituatie is ontstaan. Dat wordt door 

de Competitieleider erkend. Maar deze stelt terecht dat in geval van een overmachtsituatie alleen 

vervanging kan plaatsvinden zoals in het tweede deel van de eerste volzin van artikel 18 lid 2 is 
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gesteld. Overplaatsing van een speler uit een lager genummerd team naar een hoger genummerd 

team is niet toegestaan. Daarom moet het beroep ongegrond worden verklaard.

Uitspraak

De Commissie van Beroep verklaart het beroep van de Kerkraadse Schaakvereniging tegen de 

beslissing van de Competitieleider dat het niet is toegestaan een speler van het team Kerkrade 1 over 

te plaatsen naar het team Kerkrade 2, ongegrond.

De Commissie van Beroep heeft de uitspraak gedaan op 2 december 2008. Op dezelfde dag is de 

uitspraak digitaal en per post toegezonden naar het Bestuur van de Limburgse Schaakbond. Conform 

het reglement van de Commissie van Beroep, artikel 2 lid 4, is een beslissing van de Commissie 

bindend. Er staat geen verder beroep open.

De samenstelling van de Commissie in deze beroepszaak was:

- mr. A. Henzen (voorzitter)

- dhr. W. Terpstra

- mr. drs. A. Burgmans

Venlo 2 december 2008

mr. drs. ACP Burgmans (plaatsvervangend voorzitter)


