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Competitiereglement ZHDB
De ZHDB competitie wordt gespeeld volgens het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB.
Aanvullingen op en afwijkingen van dit reglement zijn in dit Competitiereglement opgenomen.
Competitievorm
De ZHDB competitie bestaat uit de volgende klassen:
● een hoofdklasse waarin gespeeld wordt met zeven zestallen;
● een eerste klasse waarin gespeeld wordt met zeven viertallen;
● een tweede klasse waarin gespeeld wordt met zes viertallen;
● een derde klasse waarin gespeeld wordt met zes viertallen.
In de hoofdklasse en eerste klasse wordt een halve competitie gespeeld, waarin alle teams elkaar
eenmaal treffen. Daarna spelen de nummers 1 t/m 4 een halve competitie (playoffs) om het
kampioenschap van de ZHDB (hoofdklasse) en om promotie naar de hoofdklasse (eerste klasse). De
nummers 5 t/m 7 spelen daarna een halve competitie (playoffs) om degradatie.
In de tweede klasse en derde klasse wordt een volledige competitie gespeeld waarin alle teams elkaar
tweemaal treffen (thuiswedstrijd en uitwedstrijd).
Alle wedstrijden worden gespeeld op de clubavond van de thuisspelende vereniging.
Eindstand
De eindstand van de hoofdklasse en eerste klasse wordt bepaald door het totaal aantal punten en
bordpunten, behaald in de halve competitie en playoffs samen.
De eindstand wordt bij gelijk eindigen als volgt bepaald.
Voor de hoofdklasse:
1. Een beslissingswedstrijd/competitie
2. Het bordpuntensaldo van competities + beslissingswedstrijd/competitie
3. Het bordpuntensaldo van de competities
4. Onderling resultaat
5. De beste score aan het hoogste bord in de beslissingswedstrijd/competitie
6. Bij louter remises in de beslissingswedstrijd/competitie de winnaar van een sneldambarrage in
dezelfde opstelling met verwisselde kleuren met een bedenktijd van 5 minuten + 5 seconden per
zet (Fischer), te spelen direct na afloop van de beslissingswedstrijd/competitie
7. Loting
Voor de overige klassen:
1. Het bordpuntensaldo
2. Onderling resultaat
3. Loting
Promotie/degradatie
De nummers 1 van de eerste, tweede en derde klassen promoveren naar de hogere klasse.
De nummers laatst van de hoofdklasse, eerste en tweede klassen degraderen naar de lagere klasse.
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Speeldatum en aanvangstijdstip
De competitiewedstrijden worden gespeeld op de in het wedstrijdrooster vermelde datum.
Aanvangstijdstip is 19.45 uur. Er kan alleen worden afgeweken van het wedstrijdrooster na overleg
tussen beide verenigingen en na goedkeuring door de competitieleider. Hierbij geldt dat een wedstrijd
gespeeld moet zijn voor de daaropvolgende speelronde.
Speeltempo
Het speeltempo is voor de gehele partij 45 minuten per persoon plus 1 minuut per zet volgens het
Fischer systeem.
Jeugdspelers hebben het recht om met een hoger tempo te spelen: voor de gehele partij 30 minuten
per persoon plus 30 seconden per zet volgens het Fischer systeem zonder notatieplicht voor beide
spelers. Ruim voor het inleveren van de opstelling moet aan de tegenstander kenbaar worden
gemaakt aan welk bord de betreffende jeugdspeler opgesteld wordt.
Indien de basisopstelling van een team voor minimaal de helft uit jeugdspelers bestaat, hebben alle
spelers van dat team recht op het hogere speeltempo. Dat recht geldt ook voor teams die een
uitwedstrijd spelen tegen een team waarvan meer dan de helft met het hogere tempo speelt. Teams
die van dit recht gebruik willen maken, dienen dit voor de start van de competitie bij de
competitieleider kenbaar te maken.
Notatieplicht
Beide spelers zijn verplicht de partij te noteren. De notatieplicht geldt gedurende de hele partij en
wordt niet opgeschort conform art. 11.5 KNDB SWR, omdat er vanwege het Fischer systeem altijd
voldoende tijd is om te noteren.
De competitieleider kan op verzoek individuele spelers ontheffing verlenen van de notatieplicht. Voor
de tegenstander blijft de notatieplicht van kracht.
Teamopgave en speelgerechtigdheid
Alleen leden van de verenigingen van de ZHDB kunnen deelnemen aan teamwedstrijden.
Een lid mag in elke klasse van de competitie slechts voor één vereniging spelen, namelijk:
a. voor een vereniging waarvan hij op 1 juli voorafgaand aan de competitie lid was, of
b. als hij op 1 juli nog geen ZHDB-lid was van een vereniging die aan deze competitie
deelneemt, voor de vereniging waarvan hij na die datum lid is geworden.
Een speler, die na 1 juli lid wordt van een andere vereniging dan de vereniging waarvoor hij tot dan
toe speelgerechtigd was, mag meteen voor zijn nieuwe vereniging te spelen, als zijn overstap het
gevolg was van:
a. een verhuizing over een afstand van minstens vijftien kilometer, of
b. de opheffing van zijn oude vereniging.
Spelen voor meerdere verenigingen is mogelijk, mits dit gebeurt in verschillende klassen. Met een
klasse wordt hier een groep in de competitie bedoeld. Parallelle groepen (bv 1A en 1B) gelden als
aparte klassen.
De verenigingen geven bij inschrijving een namenlijst van spelers waaruit de teams zullen bestaan
(artikel 33.1 SWR). De verenigingen hebben tot 15 november de gelegenheid wijzigingen aan te
brengen in die zin dat een speler die tot dan toe nog niet voor dat team is uitgekomen kan worden
vervangen. De (eventueel gewijzigde) opgave geldt voor de verdere duur van de competitie.
De opgave van een basisspeler die ook door een andere vereniging in dezelfde klasse is opgegeven,
is ongeldig.
De voor een team definitief opgegeven basisspelers mogen in hetzelfde seizoen niet voor een lager
team van dezelfde vereniging spelen. Iedere speler mag voor een hoger team van zijn vereniging
spelen, dan waarvoor hij als basisspeler is opgegeven. Zodra een speler vaker dan drie keer heeft
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gespeeld in een hoger team van een vereniging, mag hij niet meer in een lager team van diezelfde
vereniging spelen.
De opgegeven spelers dienen ten minste drie maal voor dat team uit te komen. Overtreding van deze
voorwaarde wordt bestraft met een boete van 10 euro voor elke te weinig gespeelde wedstrijd en
bovendien het verlies van één wedstrijdpunt voor een opgegeven speler die geen enkele wedstrijd
heeft meegespeeld. Indien één en ander het gevolg is van overmacht, dient te vereniging dat binnen
een week na afloop van de competitie schriftelijk aan de competitieleider kenbaar te maken.
Doorgeven van uitslagen
De thuisspelende vereniging zorgt ervoor dat de gedetailleerde uitslag binnen 24 uur na aanvang van
de wedstrijd per e-mail wordt doorgegeven aan competitieleider@zhdb.nl.
Covid-19
Door de Covid-19 situatie is het nog steeds onzeker op welke wijze de ZHDB competitie 2021-22
gespeeld kan worden. We hopen dat we een reguliere competitie kunnen houden en afronden, maar
moeten toch ook rekening houden met beperkende overheidsmaatregelen gedurende het seizoen die
in kunnen grijpen op het verloop van de competitie.
Onderstaand zijn een aantal bepalingen opgenomen die specifiek voor dit seizoen gelden. De
besluitvorming van de regering en de richtlijnen van RIVM en NOC*NSF worden hierbij gevolgd. De
regels zijn gebaseerd op de regels die de KNDB hanteert voor de nationale competitie. Zodra deze
veranderen, zal ook de ZHDB haar regels aanpassen. Het bestuur kan daarnaast besluiten nemen
voor situaties waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.
Van de clubs en de spelers verwachten we dat ze hun eigen verantwoordelijkheid oppakken, om een
veilig verloop van de competitie mogelijk te maken.
Als aanvulling op c.q. specifieke invulling van het NOC*NSF protocol Verantwoord Sporten
geldt het volgende:
● Er is niets vreemds aan als we het handen schudden achterwege laten!
● Er worden géén extra eisen gesteld aan ventilatie behalve de gebruikelijke eisen met het oog
op luchtkwaliteit. Waar geen werkend ventilatiesysteem aanwezig is wordt natuurlijke ventilatie
(regelmatig open ramen en deuren) dringend aangeraden.
● Elke vereniging heeft een Corona functionaris aangewezen.
● Dammers van eigen en bezoekende club mogen door de Corona functionaris de toegang
worden geweigerd. De wedstrijdleiding beslist over de uitslag van die wedstrijd.
● Speellocaties en verenigingen mogen een Corona toegangsbewijs (CTB) verlangen voor
toegang tot de speellocatie. Indien dit het geval is, dient de ontvangende vereniging minimaal
24 uur voor aanvang van de wedstrijd zowel de secretaris van de bezoekende vereniging als
de competitieleider hierover per e-mail te informeren.
● Iedereen die deelneemt aan wedstrijden onder verantwoordelijkheid van de ZHDB doet dat op
eigen verantwoordelijkheid.
Uitstel of afstel van wedstrijden
In het geval dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden als gevolg van overheidsmaatregelen (zoals
een nationaal of regionaal verbod op binnensporten), wordt door de wedstrijdleiding een nieuwe
datum vastgesteld. We wijzen erop dat uitstel alleen toegestaan is op grond van een expliciet en
schriftelijk bevestigd besluit van de wedstrijdleiding.
Het ZHDB bestuur kan besluiten de reguliere competitie tussentijds te beëindigen als zij redelijkerwijs
geen mogelijkheid ziet om de competitie uit te spelen binnen het lopende seizoen. De intentie is
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echter om zoveel mogelijk de competitie uit te spelen en een besluit tot beëindiging niet eerder dan
drie maanden na de eerst uitgestelde ronde te nemen.
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