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1. NAAM 

De volledige naam van de feitelijke vereniging is “Schaakclub ’t Ros Dendermonde” met als 

stamnummer 425 (Koninklijke Belgische Schaakbond). 

 

2. DOEL VAN DE VERENIGING 

De vereniging heeft als doel het schaken te promoten in Dendermonde en omgeving. 

 

Hiervoor 

• organiseert zij lessen voor zowel jeugd als volwassenen volgens de stappenmethode, 

• organiseert zij een clubkampioenschap, 

• organiseert zij jaarlijks een simultaanwedstrijd, een blitz- en een rapidtoernooi, 

• neemt zij deel aan de Nationale Interclub (NIC) en de Oostvlaamse Interclub (OVIC), 

• moedigt zij haar leden aan om deel te nemen aan schaakwedstrijden en toernooien die 

door andere clubs worden georganiseerd. 

 

Deze opsomming is niet limitatief en kan uitgebreid worden door een beslissing van de Raad 

van Bestuur. 

 

3. LEDEN 

De vereniging bestaat uit gewone leden. 

 

Het toekennen van het lidmaatschap van de vereniging is onderworpen aan de goedkeuring 

van de Raad van Bestuur en het betalen van het lidgeld. 

 

Op voordracht van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering de titel van erelid voor 

het leven toekennen voor speciale en belangrijke redenen, in het bijzonder voor de bewezen 

diensten aan de vereniging. 

 

Op voordracht van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering beslissen tot 

aansluiting bij de vereniging van leden die geen schaak spelen, maar bijvoorbeeld helpen als 

medewerker in de vereniging. Deze leden worden niet aangesloten bij de KBSB en kunnen 

dus niet deelnemen aan officiële schaakwedstrijden.  

 

4. LIDGELD 

Elk jaar stelt de Raad van Bestuur het lidgeld vast voor het komende seizoen. Het lidgeld wordt 

ter stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

  

De Raad van Bestuur stelt elk jaar de uiterste betaling van het lidgeld vast. 

  

Schaakliefhebbers kunnen eerst +/-5 clubavonden langskomen om de club te leren kennen 

alvorens lid te worden. Afhankelijk van de wens om deel te nemen aan de competities, moet 

een speler al dan niet zo snel mogelijk aangesloten worden en wordt lidgeld gevraagd. Dit 

wordt desgevallend indiviudeel besproken.  
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Volgende lidgelden worden jaarlijks gevraagd: 

• Volwassenen: 50 euro 

• Jeugd (6 tot 20 jaar): 30 euro 

  

Het lidgeld wordt bij voorkeur gestort op de rekening van de club. Het rekeningnummer wordt 

meegedeeld in de uitnodiging tot betaling van lidgeld die per mail wordt verstuurd of op de 

clubavonden wordt aangekondigd. 

  

Dit lidgeld omvat het door te storten lidgeld per lid aan de Vlaamse Schaakfederatie en de 

Koninklijke Belgische Schaakbond. 

  

5. DEFINITIE VAN EEN SEIZOEN 

Voor de inning van de lidgelden, deelname aan de NIC en OVIC en organiseren van het 

clubkampioenschap en alle andere administratieve zaken volgt de vereniging het 

schaakseizoen zoals dit wordt vastgelegd door de Koninklijke Belgische Schaakbond. Een 

seizoen start op 1 september en loopt tot 31 augustus van het volgende jaar. 

  

6. DE RAAD VAN BESTUUR 

De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. 

  

De Raad van Bestuur omvat een voorzitter en de bestuurders verkozen door de Algemene 

Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. 

  

De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal per trimester. 

  

De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden een ondervoorzitter, een secretaris, een 

penningmeester, een toernooileider, een verantwoordelijke voor de interclubs en een 

jeugdverantwoordelijke. Deze functies kunnen gecumuleerd worden behalve wat betreft de 

functies van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. Deze moeten worden uitgeoefend 

door drie verschillende personen. 

  

De Raad van Bestuur kan bepaalde specifieke taken die onder haar bevoegdheid vallen ten 

tijdelijke titel toevertrouwen aan een gemachtigd persoon. Binnen de Raad van Bestuur blijft 

echter de bevoegde bestuurder verantwoordelijk voor de taak. 

  

De Raad van Bestuur kan, wanneer hij het nodig acht, aanvullende functies oprichten. 

  

7. WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

7.1. Samenstelling 

De Raad van Bestuur omvat een voorzitter en de bestuurders verkozen door de Algemene 

Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. Alle leden van de Raad van Bestuur 

dienen leden te zijn van de vereniging. 

  

De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden minstens een ondervoorzitter, een secretaris, 

een penningmeester, een verantwoordelijke voor de interclubs en een jeugdverantwoordelijke. 
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De Raad van Bestuur kan bestaan uit leden die een specifieke taak hebben toegewezen 

gekregen die verband houdt met het bestuur en administratie van de club. 

  

De Raad van Bestuur kan ook leden hebben die enkel een raadgevende stem hebben in het 

bestuur. 

  

De kandidaten worden gezocht in de leden van de vereniging. De uittredende bestuurders zijn 

herkiesbaar. 

  

7.2. Vergaderingen – Uitnodigingen 

De uitnodigingen worden per mail verstuurd door de secretaris ten minste acht dagen voor de 

voorziene datum. Ze bevat de dagorde van de vergadering en het verslag van de vorige 

vergadering. Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt aan de secretaris de voorstellen die hij 

wenst voor te leggen aan de vergadering. 

  

7.3. Besluiten 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de 

ondervoorzitter. 

  

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen 

worden niet meegeteld bij bepaling van de meerderheid. 

  

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht een geheime stemming te vragen over om het 

even welk voorstel. De stemming is steeds geheim als het gaat om personen. Bij staking van 

stemmen bij een geheime stemming is het voorstel verworpen. 

  

Om geldig te besluiten moet de helft van de verkozen bestuurders effectief aanwezig zijn. Als 

deze voorwaarde niet is vervuld, kunnen genomen beslissingen pas geldig worden na een 

bevestiging door een volgende vergadering ongeacht het aantal effectieve aanwezige 

bestuurders. 

 

7.4. Verslag van de vergaderingen 

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Dit wordt elektronisch binnen 7 dagen 

naar de leden van de Raad van Bestuur verstuurd. 

  

Elke opmerking op het verslag of over een beslissing van de Raad van Bestuur is niet meer 

geldig als die meer dan één week na ontvangst van het verslag wordt ingediend, tenzij een 

bestuurder binnen deze termijn om een uitstel heeft verzocht. 

  

Vervolgens wordt elektronisch een definitief verslag ter goedkeuring verzonden. Dit verslag 

wordt geacht goedgekeurd te zijn (expliciet of impliciet) drie dagen na verzending. 
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Het verslag van een vergadering wordt ter informatie meegestuurd met de uitnodiging voor de 

volgende vergadering van de Raad van Bestuur. 

  

7.5. Volmachten 

Een bestuurder kan indien hij verhinderd is op de vergadering van de Raad van Bestuur een 

volmacht geven aan een andere bestuurder. 

  

Een bestuurder kan maar over één volmacht beschikken per vergadering. Hij kan enkel 

stemmen over die punten die bij de uitnodiging op de agenda zijn geplaatst. De volmacht dient 

voorafgaandelijk kenbaar gemaakt te worden aan de andere bestuurders. 

  

8. DE VOORZITTER 

De voorzitter zit de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen voor en roept de 

vergaderingen samen. 

  

Hij vertegenwoordigt de vereniging bij alle manifestaties waar deze uitgenodigd is en wenst 

aanwezig te zijn. De voorzitter bezit over de macht een lid van de Raad van Bestuur te 

mandateren om hem te vervangen in een specifiek geval. Enkel deze gemandateerde persoon 

mag spreken namens de vereniging. 

  

De voorzitter bewaart de archieven van de vereniging. 

  

9. DE ONDERVOORZITTER 

De ondervoorzitter vervangt automatisch de voorzitter bij diens afwezigheid of verlet en heeft 

alle bevoegdheid. 

  

Als zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig of belet zijn worden zij automatisch 

vervangen door de bestuurder met de hoogste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt de 

voorkeur gegeven aan de oudste. 

  

10. DE SECRETARIS 

De secretaris is belast met het dagelijks beheer en de correspondentie van de vereniging. Hij 

stelt de agenda en de uitnodiging op van alle vergaderingen op vraag van de voorzitter en 

zorgt voor de tijdige verzending ervan. 

  

Hij stelt de verslagen op van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene 

Vergadering en houdt een register bij van de aanwezigheden op de vergaderingen. De 

verslagen van de vergaderingen zijn opgesteld in het Nederlands. 

  

De secretaris heeft de verantwoordelijkheid over de aansluiting van de leden bij de Koninklijke 

Belgische Schaakbond. 

  

11. DE PENNINGMEESTER 

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. 
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Hij voert alle betalingen uit uit hoofde van de vereniging (doorstorten van lidgelden aan de 

KBSB, terugbetalen van gemaakte onkosten,…) en ontvangt namens de vereniging alle gelden 

die haar toekomen. 

Hij stelt op het einde van elk seizoen het financiële resultaat van de vereniging op en legt dit 

ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

  

Hij organiseert een zicht-toegang tot alle rekeningen van de verenging voor elke bestuurder 

die hierom verzoekt en zorgt ervoor dat minstens één andere bestuurder (bij voorkeur de 

voorzitter of de secretaris) te allen tijde controle kan uitoefenen op de verrichtingen op alle 

rekeningen. 

  

Hij is gehouden de financiële situatie van de vereniging op elke vergadering van de Raad van 

Bestuur voor te leggen. 

  

12. DE VERANTWOORDELIJKE NATIONALE INTERCLUB 

Elk jaar wordt deelgenomen aan de nationale interclub, verder omschreven als NIC. 

  

De NIC-verantwoordelijke is niet verplicht om zelf deel te nemen aan de NIC. Hij is wel de 

contactpersoon bij problemen. 

  

Hij zorgt voor de inschrijving van de ploegen en brengt de penningmeester op de hoogte van 

de te betalen som hiervoor. Het aantal ploegen wordt bepaald in samenspraak met de Raad 

van Bestuur. 

  

Hij maakt een ploegopstelling en maakt deze via mail ten laatste een week voor de komende 

speeldag bekend aan alle leden, ook aan zij die geen NIC spelen. Elke ploeg bevat een 

ploegkapitein die het recht heeft te beslissen over het al dan niet aanvaarden of voorstellen 

van een remiseaanbod door spelers binnen zijn ploeg. De ploegkapitein is ook 

verantwoordelijk voor het invullen van de papieren resultaatformulieren die tijdens of na de 

wedstrijd worden ingevuld. 

 

De NIC-verantwoordelijke beslist zelf welke spelers worden opgesteld en in welke ronden. Hij 

tracht een zo uniform mogelijke verdeling van spelers na te streven. Hierbij geldt wel dat 

spelers die zich aanbieden om op verplaatsing te spelen een voorkeur krijgen om thuis 

opgesteld te worden in geval van keuze tussen twee spelers met even veel gespeelde 

wedstrijden 

  

De volgorde van de spelers (i.e. het bord waarop men speelt) is gebaseerd op hun 

ELO-ranking en is te vinden in de lijst van sterkte. De NIC-verantwoordelijke dient deze lijst 

elektronisch in ten laatste op de daarvoor voorziene datum bepaald door de schaakbond. Hij 

beslist over het al dan niet opwaarderen van een speler met 50 ELO-punten. Dit is een fictieve 

opwaardering die enkel de volgorde van de spelers kan helpen vastleggen. 

  

In geval van een uitwedstrijd bezorgt hij de adresgegevens van de tegenpartij aan de 

ploegkapiteins. Elke ploeg telt minstens 1 chauffeur die in de meeste gevallen zelf speelt. 
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Hij vult ten laatste voor middernacht op de speeldag de resultaatkaarten in via de online 

module van de schaakbond. 

 

13. DE VERANTWOORDELIJKE OOSTVLAAMSE INTERCLUB 

Elk jaar wordt deelgenomen aan de Oost-Vlaamse Interclub (OVIC). Deze competitie bestaat 

enkel uit wedstrijden tussen clubs die ingeschreven zijn binnen de Oost-Vlaamse liga. 

 

Deze competitie bestaat uit twee afdelingen. Een eerste afdeling waar in elke ploeg spelers 

mogen deelnemen zonder ELO-restricties. De tweede afdeling is beperkt tot spelers met een 

maximum van 1799 ELO-punten. 

 

De OVIC‑verantwoordelijke is niet verplicht om zelf deel te nemen aan de OVIC. Hij is wel de 

contactpersoon bij problemen. 

 

Hij zorgt voor de inschrijving van de ploegen en brengt de penningmeester op de hoogte van 

de te betalen som hiervoor. Het aantal ploegen wordt in het begin van elk seizoen bepaald in 

samenspraak met de Raad van Bestuur. 

 

Hij maakt een ploegopstelling en maakt deze via mail ten laatste een week voor de komende 

speeldag bekend aan alle leden, ook aan zij die geen OVIC spelen dus. Elke ploeg bevat een 

ploegkapitein die het recht heeft te beslissen over het al dan niet aanvaarden of voorstellen 

van een remiseaanbod door spelers binnen zijn ploeg. 

 

De OVIC-verantwoordelijke beslist zelf welke spelers worden opgesteld en in welke ronden. 

Hij tracht een zo uniform mogelijke verdeling van spelers na te streven. Hij houdt ook rekening 

met de voorkeur van de spelers zelf, dat reeds medegedeeld is voor de start van het nieuwe 

seizoen. Hierbij geldt wel dat spelers die zich aanbieden om op verplaatsing te spelen een 

voorkeur krijgen om thuis opgesteld te worden in geval van keuze tussen twee spelers met 

evenveel gespeelde wedstrijden 

 

De volgorde van de spelers (i.e. het bord waarop men speelt) is gebaseerd op hun 

ELO-ranking en is te vinden in de lijst van sterkte. De NIC-verantwoordelijke dient deze lijst 

elektronisch in ten laatste op de daarvoor voorziene datum bepaald door de schaakbond. Hij 

beslist over het al dan niet opwaarderen van een speler met 50 ELO-punten. Dit is een fictieve 

opwaardering die enkel de volgorde van de spelers kan helpen vastleggen. 

 

In geval van een uitwedstrijd bezorgt hij de adresgegevens van de tegenpartij aan de 

ploegkapiteins. Elke ploeg telt minstens 1 chauffeur die in de meeste gevallen zelf speelt. 

 

Tijdens de wedstrijd zelf, vult de kapitein de spelerslijst van de tegenstanders aan en 

omgekeerd zorgt hij ervoor dat zijn spelerslijst wordt aangevuld. 

 

Hij vermeldt erna de resultaten zo snel mogelijk aan de organiserende clubs. 
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14. DE JEUGDVERANTWOORDELIJKE 

De jeugdwerking wordt op punt gesteld door de jeugdverantwoordelijke. Hij kan autonome 

beslissingen nemen in verband met de jeugdwerking. Indien nodig worden beslissingen 

genomen in samenspraak met de andere bestuursleden. Deze beslissingen worden toegelicht 

tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 

  

De vereniging organiseert elk seizoen jeugdlessen volgens de stappenmethode. De 

jeugdverantwoordelijk staat in voor het plannen van deze lessen en het aanstellen van de 

lesgevers. 

  

De vereniging streeft ernaar de jeugdspelers deel te laten nemen aan op voorhand uitgekozen 

toernooien. Deze toernooien Wij streven ernaar om onze jeugdverantwoordelijke of één van 

onze bestuurs- of clubleden mee te sturen naar zo’n evenementen. Dit om onze jeugd ten volle 

te supporteren en om hen ter plekke te begeleiden. 

  

15. FUNCTIES BINNEN DE VERENIGING DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN DE RAAD 

VAN BESTUUR 

15.1. De verantwoordelijke clubkampioenschap 

De verantwoordelijke voor het clubkampioenschap organiseert het clubkampioenschap, 

hetgeen een officieel toernooi is voor ELO-verwerking. In functie van het aantal deelnemers 

kan hij de structuur van het kampioenschap aanpassen. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

kan er gespeeld worden in verschillende groepen met meerdere ronden dan wel in een enkele 

groep. De structuur van het kampioenschap wordt bekendgemaakt vóór de aanvang van het 

kampioenschap. 

  

In het begin van het seizoen stelt de verantwoordelijke de paringen en de wedstrijddagen op. 

Het niet aanwezig kunne zijn op een wedstrijddag leidt niet automatisch tot verlies van de partij. 

Het is echter de verantwoordelijkheid van de speler(s) die niet aanwezig was/waren om zelf 

een nieuwe datum voor ene wedstrijd af te spreken. 

  

Voorafgaand aan elke vastgelegde wedstrijddag verstuurt de verantwoordelijke voor het 

clubkampioenschap een mail met daarin de paringen die voorzien zijn. 

  

Bij gekende afwezigheden verwittigt de verantwoordelijke de tegenstander van het uitstel van 

de partij. 

  

Na elke wedstrijddag plaatste de verantwoordelijke de uitslagen op de website van de club. Hij 

is eveneens verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslagen naar de KBSK voor officiële 

ELO-verwerking. 

 

15.2. De webmaster 

De webmaster beheert de website, de Google-drive, het e-mailadres en de Facebookpagina 

van de vereniging. 
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15.3. De toernooileider 

De toernooileider heeft een brede waaier aan functies. Allereerst is het hij die zorgt voor de 

organisatie van eigen clubtoernooien (Blitz / rapid / …). 

Hierbij gebruikt hij het programma PairTwo. Achteraf worden de resultaten op de site 

gepubliceerd.  

  

Hij zorgt ook voor deelname aan externe toernooien. In het begin van het nieuwe seizoen 

verspreid hij een lijst van toernooien waaraan de club zou willen deelnemen. Hierbij horen ook 

jeugdtoernooien. Spelers zijn uiteraard steeds vrij om hun eigen toernooi deelnames te 

plannen. 

  

Doorheen het jaar kijkt hij toernooi per toernooi wie er mee gaat en zorgt voor organisatie van 

de verplaatsing. Waar mogelijk wordt carpooling georganiseerd tussen clubleden. 

  

15.4. De materiaalmeester 

De materiaalmeester is verantwoordelijk voor de goede staat van het schaakmateriaal dat 

wordt opgeslagen in het lokaal dat de schaakvereniging in gebruik heeft. 

  

Volgende niet-exhaustieve lijst van taken behoren tot de verantwoordelijkheid: 

• Schaakborden en -stukken (volledige sets van stukken) 

• Schaakklokken: zorgt voor hun goede werking en batterijen 

• Houdt een register bij van de leerboekjes van de stappenmethode en houdt bij wie welk 

boekje heeft gekocht. 

• Zorgt ervoor dat er voldoende notitieblaadjes zijn voor de officiële wedstrijden. (NIC, 

OVIC, KK,..) 

  

16. DE ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering wordt een maal per jaar samengeroepen en wordt voorgezeten 

door de voorzitter van de vereniging. 

 

De oproep tot Algemene Vergadering gebeurt op vraag van de voorzitter. De secretaris is 

verantwoordelijk voor de tijdige verzending van de uitnodiging. 

  

Het verslag van de vergadering wordt opgesteld door de secretaris. 

  

De Algemene Vergadering is het moment waarop wordt teruggeblikt op het voorbije seizoen 

en samen met de leden wordt vooruitgekeken naar het volgende seizoen. Het is dan ook het 

inspraakmoment bij uitstek voor de leden. 

 

Volgende zaken komen aan bod op de Algemene Vergadering: 

 

• Toelichting bij de financiële situatie: ontvangen lidgelden, inkomsten en uitgaven van 

de club en resultaat van georganiseerde evenementen. 

• Bij elke Algemene Vergadering wordt het lidgeld besproken. In voorkomend geval 

wordt het akkoord van de leden gevraagd voor een verhoging van het lidgeld. 
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• De resultaten van de interclubs van het voorbije seizoen worden besproken. Er wordt 

gevraagd naar de leden hun ervaringen en interesse voor het volgende seizoen. 

• Het clubkampioenschap wordt besproken. Er wordt gevraagd naar de leden hun 

ervaringen en interesse voor het volgende clubkampioenschap. 

 

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. De stemmingen zijn 

geldig, ongeacht het aantal aanwezigen. 

 

17. VERZEKERING 

Via de Vlaamse Schaakfederatie zijn alle leden van de vereniging verzekerd bij ARENA. 

 

Deze verzekering omvat een dekking Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en een dekking 

Lichamelijke Ongevallen. 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de VSF waar de algemene en 

bijzondere voorwaarden gevonden kunnen worden. 
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Bijlage 1: Huidige samenstelling Raad van Bestuur 

  

Voorzitter 

  

Ondervoorzitter 

  

Secretaris 

  

Penningmeester 

  

Verantwoordelijke NIC 

  

Verantwoordelijke OVIC 

  

Jeugdleider 

  

Bestuurslid 

  

Bestuurslid 

Augustin De Vriendt 

  

Jeroen Boodts 

  

Jeroen Boodts 

  

Yves Brys 

  

Jeroen Boodts 

  

Nando De Blende 

  

Nando De Blende 

  

Kristof Brys 

  

Lien Coppens 
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Bijlage 2: Verantwoordelijken diverse taken 

  

Toernooileider 

  

Webmaster 

  

Verantwoordelijke clubkampioenschap 

  

Materiaalmeester 

Nando De Blende 

  

Lien Coppens 

  

Nando De Blende 

  

Nando De Blende 
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Bijlage 3: Engagement van de jeugdwerking 

  

De jeugdwerking wordt op punt gesteld door de jeugdverantwoordelijke. Deze mag en 

kan autonome beslissingen nemen in verband met de jeugdwerking. Deze 

beslissingen moeten toegelicht worden bij de Raad van Bestuur. 

 

Voor de praktische info omtrent de lessen wordt verwezen naar het aparte document 

jeugdwerking, dit is te vinden op onze website.  

 

Voor publicaties op de website in verband met onze jeugdspelers vragen wij ouderlijke 

toestemming in de vorm van een handtekening bij aanvang van het seizoen. Als een 

ouder liever geen publicatie wenst van zijn/haar zoon/dochter dan wordt deze wens 

gerespecteerd. 

   



                 
 
 
 

Schaakclub ’t Ros Dendermonde – Huishoudelijk reglement 
 

      

14 

Bijlage 4: Speelreglement wedstrijden 

Clubkampioenschap 

De structuur van het clubkampioenschap wordt vóór de aanvang van elk seizoen 

bepaalt door de verantwoordelijke van het clubkampioenschap in functie van het aantal 

deelnemers. 

  

Bij een groot aantal deelnemers kan er gespeeld worden in meerdere groepen en met 

meerdere ronden. 

  

De toepasselijke regels zijn de FIDE-regels betreffende standaardschaak. 

  

Het wedstrijdtempo is vastgelegd bepaald op 1u30 + 30’/zet. Er is geen extra tijd na 

een bepaald aantal zetten. 

Simultaan 

De simultaanspeler speelt overal met wit. 

  

De speler speelt pas zijn zet als de simultaangever aan het bord is. 

  

Zo lang de simultaanspeler nog niet gezet heeft aan het volgende bord, mag en kan 

hij zijn laatste zet op het vorige bord opnieuw doen. 

  

De FIDE schaakregels zijn van toepassing. 

Blitz 

Bij snelschaak of Blitz moeten alle zetten worden gedaan binnen een vastgestelde tijd 

die minder dan 10 minuten per speler bedraagt; of de toegekende tijd + 60 maal de 

toegevoegde tijd per zet is minder dan 10 minuten per speler. 

  

Het tempo binnen de vereniging is vastgelegd op 5 minuten per speler zonder 

toegekende tijd per zet. 

  

De FIDE schaakregels zijn van toepassing. 

Rapid 

Bij rapidschaak moeten alle zetten worden gedaan binnen een vastgestelde tijd van 

minimaal 10 en maximaal 60 minuten per speler; of de toegekende tijd + 60 maal de 

toegevoegde tijd per zet is minimaal 10 en maximaal 60 minuten per speler. 

  

Het tempo binnen de vereniging is vastgelegd op 15 minuten per speler zonder 

toegekende tijd per zet. 
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In een rapidtoernooi kan eventueel een tijdshandicap of -voordeel worden toegekend 

op basis van de ELO-rating van de spelers. Een minder sterke speler beschikt zo over 

extra tijd tegen een sterkere speler. Het toepassen van tijdshandicap wordt vooraf 

duidelijk gemeld aan de deelnemers. 

  

De FIDE schaakregels zijn van toepassing. 

Pakschaak 

In pakschaak of weggeefschaak is het doel van het spel al je stukken weg te geven. 

Bij deze variant van schaken is slaan verplicht en mag de koning verloren gaan. 

Winnaar is diegene die geen enkel stuk meer over heeft. Bij deze variant kan ook de 

klok worden gebruikt. 

  

De FIDE schaakregels zijn van toepassing. 

Chess 960 

Bij Schaak 960 of Chess 960, ook wel Fischer Random Chess genoemd, wordt de 

beginopstelling door het lot bepaald. Er zijn bepaalde regels die hierin gevolgd worden 

en die er voor zorgen dat er in totaal 960 mogelijke beginopstellingen zijn. 

  

In deze vorm van schaken kunnen de spelers geen gebruik maken van hun kennis van 

bepaalde type-openingen. Deze vorm van schaken is daarom een leuke methode om 

de gouden regels van de opening onder de knie te krijgen. 

  

De FIDE schaakregels zijn van toepassing. 

Doorgeefschaak  

Bij doorgeefschaak wordt gespeeld met twee borden en vier spelers. De borden 

worden zo neergezet dat er aan allebei de kanten een witte en zwarte beginstelling 

staat. De twee spelers die aan dezelfde kant zitten zijn samen een team. Zodra een 

van hen een stuk van de tegenstander slaat, geeft hij dat door aan zijn teamgenoot. 

Deze krijgt nu stukken van zijn eigen kleur. Hij mag deze stukken op een moment naar 

keuze op zijn bord zetten, maar niet op de plek van een ander stuk. Men mag één stuk 

per beurt plaatsen. Een pion mag niet op de voorlaatste rij worden gezet en natuurlijk 

ook niet op de eerste of laatste rij. 

  

Er is nog een variant op het dubbelschaak die bughouse heet. Bij bughouse mogen de 

stukken wel met schaak worden ingezet en mogen pionnen ook op de voorlaatste rij 

worden ingezet. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorgeefschaak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorgeefschaak
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