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1 KNDB reglement 
Het KNDB reglement dient als basis voor het wedstrijdreglement van D’Amateurs. 
 
  

2 Huishoudelijk reglement D’Amateurs 
In het huishoudelijk reglement kunnen aanvullende algemene zaken betreffende het 
wedstrijdreglement worden geregeld. Conform het huishoudelijk reglement kan worden 
afgeweken van een aantal bepalingen in dit wedstrijdreglement. Voorbeelden van individuele 
afwijkingen van vastgestelde zaken zijn onder andere: - het structureel hanteren van een 
afwijkende aanvangstijd 
- het niet toepassen van de notatieplicht 
- het hanteren van een afwijkend speeltempo 
 
 

3 Bevoegdheden wedstrijdleider 
De wedstrijdleider heeft vrijheid van handelen om het verloop van de competities zo positief 
mogelijk te laten verlopen. Hieronder vallen onder andere het verschuiven van een 
bekerronde, het onderling wisselen van rondes, het vooruit laten spelen van een partij en het 
laten spelen van onderlinge partijen tijdens wedstrijden van het bondsteam. In overleg met de 
teamleider van het bondsteam kan worden bepaald dat een teamlid wordt ingedeeld voor een 
onderlinge wedstrijd. In dat geval wordt de bewuste speler niet opgesteld in het bondsteam. 
De teamleider heeft echter het laatste woord over de door hem benodigde spelers voor de 
bondscompetitie. Deze zijn op de bewuste speeldag niet beschikbaar voor het spelen van 
onderlinge partijen. 
 
 

4 Verplichting tot afmelding 
Aangezien de wedstrijddata voor het gehele seizoen bekend zijn, zal men dikwijls lang van 
tevoren weten op welke speeldagen men is verhinderd. De deelnemers aan de wedstrijden 
hebben de verplichting om, in geval van verhindering, zich zo vroeg mogelijk af te melden 
voor de dag(en) dat men is verhinderd. Indien men wegens overmacht niet in staat was om 
minimaal 24 uur voor een wedstrijddag af te melden, wordt dat nadien gemeld aan de 
wedstrijdleider. 
De wedstrijdleider past zonodig het programma aan en informeert de spelers die geen 
tegenstander hebben. 
  
Mensen die zich niet afmelden worden door de wedstrijdleider daarop aangesproken. Bij 
herhaling zullen passende maatregelen worden genomen. De wedstrijdleider beslist hierin. 
Het streven is om te voorkomen dat leden die geen tegenstander hebben ongewild onnodig 
naar de verenigingsavond komen. 
 
 

5 Inhalen en vooruitspelen van wedstrijden 
Bij voorkeur dienen wedstrijden vooruit gespeeld te worden. 
De wedstrijdleider zal de spelers, die vrij gepland zijn of die onverhoopt geen tegenstander 
hebben, daarom zoveel als mogelijk toch een partij laten spelen.    
 
De wedstrijdleider besluit welke geplande, maar niet gespeelde, wedstrijden als 
inhaalwedstrijd in het programma ingepast kunnen worden en welke wedstrijden thuis 
gespeeld dienen te worden. 
Indien de wedstrijd thuis gespeeld dient te worden, dan zal de wedstrijdleider een uiterlijke 
datum vaststellen. Degene die afgemeld heeft dient een afspraak te maken met zijn 
tegenstander die daarin voorziet. Lukt dit niet, dan zal de wedstrijdleider een datum of een 
uitslag vaststellen, waarbij hij rekening zal houden met de belangen van alle deelnemers aan 
de betreffende competitie. 
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6 Aanvangstijd onderlinge wedstrijden 
De wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Zodra er één speler aanwezig is, zet deze de schijven 
op. Vanaf 20:15 uur is een speler gerechtigd om de klok van zijn tegenstander in werking te 
stellen. 
 
Spelers kunnen onderling overeenkomen om hun partij incidenteel op een ander tijdstip te 
starten. Ze dienen de bijbehorende problemen dan echter zelf op te lossen (bijv. partij laat uit 
of ander speeltempo) 
 
Toernooien en overige specifieke wedstrijden kunnen een ander aanvangstijdstip hebben. 
Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de deelnemers. 
 
 

7 Speeltempo onderlinge wedstrijden 
Het speeltempo van normale wedstrijden zal zoveel als mogelijk worden aangepast aan het 
speeltempo van de bondscompetitie. In seizoen 2012-2013 bedroeg dit speeltempo (2x) 50 
minuten plus 1 minuut per zet. 
 
Voor de onderlinge wedstrijden van Gerard Baltussen is bepaald dat er op verzoek van 
Gerard een afwijkend, korter speeltempo gehanteerd kan worden. 
Gepoogd wordt om alle wedstrijden van Gerard binnen een competitie met hetzelfde tempo te 
spelen. De handicap is daardoor voor alle tegenstanders in die competitie gelijk. 
 
Voor wedstrijden die incidenteel later beginnen dan  20:15 uur kan zowel het normale 
speeltempo als een aangepast, korter speeltempo worden gehanteerd. De speler die later 
komt dient daarbij de keuze van zijn tegenstander te accepteren. 
 
Het speeltempo van sneldamwedstrijden bedraagt (2x) 5 minuten plus 5 seconden per zet. 
Het speeltempo van de bijbehorende beslissingswedstrijden bedraagt (2x) 3 minuten plus 2 
seconden per zet. 
 
Het speeltempo van onderlinge Rapidwedstrijden wijkt af van dat van de provinciale 
competitie. In de jaarvergadering van 6 juni 2013 is besloten dat de voorkeur wordt gegeven 
aan een tempo van (2x) 20 minuten plus 10 seconden per zet. 
 
De wedstrijdleider kan besluiten tot extra competities, waarbij een afwijkend speeltempo 
wordt gehanteerd. De voorkeur gaat in dit geval uit naar competities volgens het Fisher 
systeem, waarbij naast een basistijd ook extra tijd wordt verkregen voor elke gedane zet. 
Vooraf aan een dergelijke competitie wordt de speeltijd door de competitieleider bekend 
gemaakt. 
 
 
8 Klassering onderlinge wedstrijden en beslissingswedstrijden  
De uitslagen van de onderlinge competitie bepalen de einduitslag, zelfs als partijen niet zijn 
gespeeld. Voor ongespeelde partijen wordt geen vervangende uitslag gehanteerd, tenzij een 
speler buiten zijn schuld daardoor onevenredig zwaar wordt getroffen. De wedstrijdleider is 
bevoegd om in dergelijke situaties een afwijkende oplossing te kiezen die recht doet aan de 
intentie van de afspraak en waarbij zoveel als mogelijk ieders belangen worden 
meegewogen. 
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Voor alle kampioenschappen geldt dat er zonodig één speeldag beschikbaar komt voor het 
spelen van beslissingswedstrijden in hetzelfde tempo als de oorspronkelijke wedstrijd. Deze 
beslissingswedstrijden worden gespeeld door deelnemers met het hoogste aantal 
wedstrijdpunten. Mochten echter meerdere spelers gelijk eindigen, dan wordt op die speeldag 
een enkele competitie gespeeld door alle kampioenskandidaten, waarbij het aantal 
deelnemers bepalend zal zijn voor een aangepast speeltempo. 
Beslissingswedstrijden worden in principe gespeeld met de kleur, afwijkend van de kleur die 
in de laatste wedstrijd tegen de bewuste tegenstander in diezelfde competitie is gespeeld. 
 
Bij gelijk eindigen na die beslissingswedstrijd(en) gelden voor competities zonder 
afvalsysteem de regels die ook worden gehanteerd voor de overige klasseringen: 
-1- aantal wedstrijdpunten 
-2- aantal SB punten 
-3- wedstrijdpunten van onderlinge wedstrijden tussen gelijk geëindigde spelers na -1- en -2- 
-4- beslissingspartijen tussen gelijk geëindigde spelers na -3-   
 
Bij het sneldamkampioenschap wordt een afwijkend speeltempo van (2x) 3 minuten plus 2 
seconden per zet gehanteerd voor de beslissingswedstrijden zoals vermeld onder punt 4. 
 
 

9 Onderlinge competitie  
In de jaarvergadering van 24 augustus 1999 is, afwijkend van het KNDB reglement, bepaald 
dat voor een winstpartij in de onderlinge competitie 3 (in plaats van 2) wedstrijdpunten worden 
toegekend. Ook krijgt men in de onderlinge competitie bij een winstpartij 3x (in plaats van 2x) 
het aantal wedstrijdpunten van een tegenstander toegekend aan SB punten.  
 
Tijdens de jaarvergadering wordt steeds besloten welk systeem in het komende seizoen 
gebruikt zal worden. Daarbij worden de volgende mogelijkheden in beschouwing genomen: 
 
Het spelen van een enkele competitie 
Indien het aantal speeldagen geen of weinig  ruimte biedt voor het spelen van meer dan een 
enkele competitie, dan wordt het kampioenschap door die enkele competitie bepaald. 
 
Het spelen van anderhalve competitie 
Deze competitievorm geniet de voorkeur indien er voldoende tijd voor is. 
In het eerste gedeelte wordt een enkele competitie gespeeld. 
In het tweede gedeelte wordt in twee groepen verder gespeeld. 
De bovenste groep (A-poule) strijdt voor het algeheel kampioenschap van D’Amateurs. 
In de overige groep wordt gespeeld voor het betreffende poulekampioenschap. 
 
Het spelen van een variant op een anderhalve competitie 
Indien het aantal beschikbare speeldagen onvoldoende is voor het spelen van een 
anderhalve competitie, wordt het tweede gedeelte eventueel met meer dan twee groepen 
gespeeld.  
Insteek zal zijn dat de laatste wedstrijden uiterlijk op de derde donderdag in juni worden 
gespeeld. Doelstelling daarvan is dat zoveel mogelijk mensen volgens hun wensen (lang of 
kort) verder kunnen dammen. 
 
De grootte van de A-poule zal worden vastgesteld op basis van de beschikbare tijd. Zijn er 
slechts drie weken beschikbaar, dan zal de A-poule vier personen bevatten, bij vijf weken zes 
personen enzovoort. Maximaal kan de A-poule echter slechts één persoon meer bevatten dan 
de B-poule. In voorkomende gevallen krijgt de B-poule maximaal één persoon meer dan de 
C-poule. 
 
Het spelen van een dubbele competitie, met gedeeltelijk een afwijkende speeltijd 
De vergadering kan zijn voorkeur uitspreken voor een dubbele competitie, terwijl daar 
eigenlijk onvoldoende speeldagen voor beschikbaar zijn. In dat geval zal het tweede gedeelte 
van die competitie met een kortere speeltijd worden gespeeld. De wedstrijdleider bepaalt dan 
een speeltempo dat erin voorziet dat er twee of drie partijen op één avond worden gespeeld. 
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Het spelen van een enkele competitie, gevolgd door Zwitsers systeem 
De vergadering kan zijn voorkeur uitspreken voor een dubbele competitie, terwijl daar 
eigenlijk onvoldoende speeldagen voor beschikbaar zijn. In dat geval zal het tweede gedeelte 
van die competitie volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld. Hierbij wordt de normaal 
afgesproken speeltijd gehanteerd, maar zullen niet alle wedstrijden worden gespeeld.  
Deze oplossing geniet geen voorkeur vanwege de verstoring door afmeldingen. 
 
Het spelen van meerdere los van elkaar staande competities 
In de jaarvergadering kan worden besloten om naast de formele competitie nog een andere 
competitie te plannen.   
 
Incidentele afwijkingen op de vastgestelde speelwijze 
Indien mogelijk wordt enkele ronden voor het eind van de competitie  het aantal gespeelde 
wedstrijden gelijk getrokken. Dit geschiedt mede door het laten spelen van inhaalwedstrijden 
tijdens de bekerfinale. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de onderlinge competitie. Indien 
nodig zal de bekerfinale worden gespeeld op een later tijdstip. 
 
Indien de seizoenplanning dit vereist, dan kan de wedstrijdleider besluiten om meerdere 
partijen op één avond te laten spelen met een afwijkend speeltempo. 
 
 

10 Groepsindeling tweede gedeelte onderlinge competitie 
De klassering van het eerste gedeelte van de onderlinge competitie is bepalend voor de 
plaatsing in het tweede gedeelte van de onderlinge competitie. Deze klassering wordt 
bepaald door de regels die gesteld zijn in artikel 8 (punten 1 t/m 4)  
Het hanteren van voorlopige uitslagen is niet aan de orde. De uitslagen van het eerste 
gedeelte van de onderlinge competitie zullen definitief zijn, zelfs als partijen niet zijn gespeeld. 
Voor ongespeelde partijen wordt geen vervangende uitslag gehanteerd, tenzij een speler 
buiten zijn schuld daardoor onevenredig zwaar wordt getroffen. De wedstrijdleider is bevoegd 
om in dergelijke situaties een afwijkende oplossing te kiezen die recht doet aan de intentie 
van de afspraak en waarbij zoveel als mogelijk ieders belangen worden meegewogen. Indien 
spelers onverhoopt het tweede gedeelte niet mee willen of kunnen spelen dienen zij dit tijdig 
te signaleren. Uiterlijk 4 weken voor het einde van het eerste gedeelte wordt besloten hoeveel 
spelers er in de diverse poules gaan spelen. 
Deze poules zullen onveranderd blijven indien op een later tijdstip alsnog spelers afhaken. 
 
 

11 Plaatsing in het bondsteam 
De basisspelers van de bondsteams worden achtereenvolgens bepaald door: 
- het animo van de leden 
- de uitslag van de onderlinge competitie 
Uitgangspunt is dat een basisteam bestaat uit het aantal op te stellen spelers plus één. Voor 
een viertal dus vijf spelers. De teamleider stelt het bondsteam per wedstrijd vast, rekening 
houdende met de belangen van de vereniging en met de rechten van geplaatste basisspelers. 
Hierbij wordt bewaakt dat de opgestelde spelers speelgerechtigd zijn. Eventueel dienen ze 
voorafgaande aan de bondswedstrijd te worden opgegeven als lid van de KNDB. 
 
 

12 Bekercompetitie 
De bekercompetitie is gebaseerd op 16 deelnemers en wordt volgens een afvalsysteem ge-
speeld. Bij een oneven aantal deelnemers zal er één worden vrijgeloot die automatisch 
doorstroomt naar de tweede ronde. 
Zijn er meer dan 16 deelnemers, dan zal een extra voorronde worden gespeeld die erin 
voorziet dat er 16 deelnemers overblijven, tenzij de seizoenplanning dat niet toelaat. In dat 
geval kan de wedstrijdleider beslissen dat op de eerste speeldag de onderstaande regel 
zodanig wordt toegepast dat er slechts 8 spelers overblijven. 
Indien het aantal spelers dat heeft gewonnen heeft of remise gespeeld heeft totaal minder 
dan 16 (8) bedraagt, dan zullen de verliezers strijden om aanvullende plaatsen. In dat geval 
plaatsen de winnaars en remisespelers zich direct. 
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Indien het aantal spelers dat heeft gewonnen heeft of remise gespeeld heeft totaal meer dan 
16 (8) bedraagt, dan zullen de remisespelers strijden om aanvullende plaatsen. In dat geval 
plaatsen de winnaars zich direct. 
Alle aanvullende plaatsen zullen middels sneldampartijen tussen de betrokkenen worden 
beslist. 
 
Een speler met ratingvoordeel is een speler die door historische wedstrijden binnen 
D’Amateurs een lagere rating heeft dan zijn tegenstander, waarbij het ratingverschil ongeveer 
10% bedraagt van het verschil tussen de hoogst geklasseerde speler en de laagst 
geklasseerde speler van die competitie. Het gehanteerde ratingverschil wordt vooraf aan de 
bekercompetitie bekend gemaakt. De rating wordt bepaald door alle onderlinge 
competitiewedstrijden die met een normaal speeltempo zijn gespeeld. Deelnemers zonder 
interne rating, zullen door de wedstrijdleider worden ingedeeld in het ratingoverzicht. 
De rating van overige deelnemers wordt daarbij als hulpmiddel gebruikt. 
 
De regel wordt gehanteerd dat een speler met ratingvoordeel aan een remise tegen een  
speler met ratingnadeel voldoende heeft om zich te plaatsen. Deze spelers worden als 
winnaars worden beschouwd, tenzij er dan meer winnaars zijn dan plaatsen. Dit kan 
gebeuren indien er na één speeldag slechts 8 spelers mogen overblijven. 
In dat geval zullen de spelers die vanwege een remise als winnaar worden beschouwd 
middels sneldampartijen moeten uitmaken wie van hen er naar de volgende ronde gaat. 
 
Voor de competities met afvalsysteem (bekerkampioen) geldt dat er slechts een 
beslissingswedstrijd wordt gespeeld indien het onderlinge interne ratingverschil minder is dan 
100 punten. Bij een verschil van 100 punten of meer is de speler met de laagste rating 
meteen Bekerkampioen. Eindigt de beslissingswedstrijd in remise en bedraagt het 
ratingverschil minimaal het tijdens de competitie gehanteerde ratingverschil voor een 
voordeelremise, dan is degene met de laagste interne rating kampioen. Is het verschil in 
ratingpunten lager, dan volgt er na de eerste beslissingswedstrijd een beslissingswedstrijd 
met een tempo van (2x) 5 minuten plus 5 seconden per zet, eventueel gevolgd door partijen 
van (2x) 3 minuten plus 2 seconden per zet totdat er een kampioen bekend is. 
 
Tijdens de voorronden van de bekercompetitie is bepaald dat er op de betreffende speeldag 
een beslissing dient te komen. Indien geen winnaar wordt bepaald door de eerste wedstrijd 
vanwege winst (of remise van een speler met ratingvoordeel tegen een speler met 
ratingnadeel), dan wordt een tweede wedstrijd gespeeld met tegengestelde kleuren en een 
speeltijd van (2x) 5 minuten plus 5 seconden per zet. Is die ook gelijk, dan volgen er partijen 
van (2x) 3 minuten plus 2 seconden per zet totdat er een winnaar bekend is. 
 
 

13 Sneldamcompetitie 
De sneldamcompetitie is geïntegreerd in het kerstdamtoernooi, wat elk seizoen overdag wordt 
gespeeld tussen Kerstmis en nieuwjaar. Het Kerstdamtoernooi staat in het teken van de 
gezelligheid, zodat ervan wordt uitgegaan dat arbitrage niet nodig is. 
De partijen hebben een speeltempo van 5 minuten+5 seconden per zet. Het tempo van 
beslissingspartijen bedraagt 3 minuten + 2 seconden per zet. 
 
Tenzij het aantal deelnemers dit onmogelijk maakt wordt het sneldamtoernooi in de vorm van 
een enkele competitie gespeeld. Anders wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem (indien 
een computer met dit programma voorhanden is) of worden handmatig de ronden uit het 
vooraf vastgestelde programma gekozen die erin voorzien dat de hoogst geplaatste spelers 
elkaar zoveel als mogelijk als tegenstander zijn tegengekomen. Hiermee wordt bereikt dat de 
winnaar zich terecht sneldamkampioen van D’Amateurs mag noemen. 
De klassering wordt bepaald door de regels die gesteld zijn in artikel 8. 


