
KNSB-bestuur stelt Bondsraad voor:

Beperking van buitenlanders in de KNSB-competitie
Het KNSB-bestuur heeft rich op zijn yergadering van
17 juni geschaard achter het meerierheldsstandiMint van
de commissie Clubsponsoiing. Dit houdt in, dat er be-

perkende bepallngen worden gesteld aan het meespt'len
van bnitenlandse spelers in de Nederlandse competitie.
De meerderheid van de commissie (en dus ook het
Bondsbestuur) wil in het competitie-reglement de be-
paling laten opnemen, dat in een ronde van de compe¬
titie per tiental niet meer dan drie buitenlanders mogen
uitkomen. In het gehele seizoen (negen ronden) mag
per tiental niet meer dan 18 maal een speler uitkomen.
die de Nederlandse nationaliteit niet bezit. Deze bepaling
geldt niet voor buitenlanders, die minstens een jaar
in Nederland wonen en gedurende een jaar lid zijn
van de KNSB.
De Bondsraad zal zich in een buitengewone vergadering,
die zaterdag 23 augustus te 10.30 uur in het Jaarbeurs-
gebouw te Utrecht wordt gehouden, moeten buigen over
de voorstellen.
De nieuwe tekst van het omstreden artikel 16 zal,
als de Bondsraad ermee akkoord gaat, als volgt gaan
luiden:

Artikel 16
Lid 7: In een ronde van de competitie en/of de promo-
tiecompetitie mogen per tiental niet meer dan drie leden
uitkomen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten.
In het gehele competitieseizoen (negen ronden) mag
per tiental niet meer dan achttien maal een speler uit¬
komen die de Nederlandse nationaliteit niet bezit; voor
de promotiecompetitie (drie ronden) bedraagt dit getal
zes. In het geval van beslissingswedstrijden mogen per
wedstrijd, per tiental, niet meer dan twee spelers uit¬
komen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten.
Lid 8: Leden die de Nederlandse nationaliteit niet be¬
zitten maar die minstens een jaar woonachtig zijn in
Nederland en gedurende een jaar lid zijn van de KNSB
valten niet onder de in lid 7 vermelde beperking.
Lid 9: Een vereniging kan het bestuur van de KNSB
verzoeken om dispensatie te verlenen van de in lid 7
vermelde bepaling. Een dergelijk verzoek moet voor
1 September (competitiewedstrijden) respectievelijk
1 april (promotiewedstrijden) van het betreffende compe¬
titieseizoen worden ingediend.
De Bondsraad zal ook moeten praten over het minder-
heidsstandpunt in de commissie, dat in het bestuur te
weinig aanhang vond. De minderheid is van mening,
dat beperkende bepalingen in strijd zijn met de bepalin-
gen van hetEEG-verdrag en dat bij aanneming van het
voorstel gerechtelijke procedures tegen deKNSB dreigen.
ledere vorm van beperking wordt door de minderheid

afgewezen, ook het thans bestaande artikel 16 lid 7
(verbod van deelnemen aan de competitie door buiten¬
landers, die elders in soortgelijke competities uitkomen)
De minderheid bepleit wel om de mogelijkheid te onder-
zoeken op langere termijn te komen tot een aparte
klasse in de nationale competitie voor gesponsorde teams.

De Bondsraad zal ter informatie ook kennis kunnen
nemen van de maatregelen, die vorige maand door de
Duitse Schaakbond zijn getroffen. Daar is besloten,
dat per team niet meer dan drie buitenlanders mogen
zijn opgenomen en dat er per competitieronde niet
meer dan twee mogen meespelen. De Duitse Schaak¬

bond meent, dat de EEG-bepalingen voor haar niet
gelden. 'Schaakspelers zijn naar onze opvatting geen
werknemers'.

Slechte beurt
De competitieleider van de KNSB heeft de verenigmgen
Paul Keres (Utrecht) en LSG (Leiden) van zijn emstige
afkeuring laten blijken over het verloop van de omstreden
wedstrijd Paul Keres 2 - LSG 2 in de 2e klasse C.
Door het 5-5 gelijk spel werd Paul Keres kampioen en
ontsnapte LSG aan degradatie. Nadat twee partijen in
snelle remises waren geeindigd, werd de rest van de
duels collectief beslist. Een partij stond gewonnen voor
LSG, zes partijen werden tegelijkertijd massaal remise
gegeven en daama gaf LSG 'op taktische overwegingen'
de strijd aan het tiende en laatste bord op.
Naar aanleiding van een protest van CVI/Utrecht heeft
de competitieleider de kwestie diepgaand onderzocht
en is tot de spijtige conclusie gekomen, dat de feite-
lijke gegevens het hem niet mogelijk maken de uitslag
niet te handhaven en strafmaatregelen uit te delen in
de vorm van overspelen van de wedstrijd of matchpunten
in mindering te brengen.
'De grenzen van het toelaatbare zijn echter wel heel
dicht genaderd en (mede gezien het uit taktische over¬
wegingen opgeven aan bord 10) misschien wel over-
schreden. Het is op zijn minst onduidelijk of alle par¬
tijen wel echt 'over het bord' beeindigd zijn. Het op-
treden van de wedstrijdleider en tientalleiders moet ik
dan ook als teleurstellend omschrijven', aldus de heer
De Bolster.

En ook: 'Er dient geen twijfel over te blijven bestaan
dat ik het gedrag van spelers en teamleiders op be-
paalde punten afkeuringswaardig acht. Het verloop van
de wedstrijd is zeker niet sportief geweest ta.v. de andere
verenigingen in de 2e klasse C. Dit is niet de manier,
waarop KNSB-competitiewedstrijden moeten verlopen',
aldus de competitieleider.
Een slechte beurt voor Paul Keres en LSG.


