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Toelichting 
Onderstaand een opsomming van besluiten van de leden van UCS de Rode Loper, bedoeld voor 
snelle naslag. Voor de volledige tekst van een voorstel en de behandeling in de vergadering, moet het 
desbetreffende verslag geraadpleegd worden.  
Hier zijn de voorstellen opgesomd die zijn aangenomen op een ALV of BLV. Bij het doornemen van de 
jaarstukken kwamen ook heel veel heel aardige voorstellen voorbij, die het op de ledenraadpleging 
níet hebben gehaald. Een volledige opsomming van álle voorstellen geeft een aardiger tijdsbeeld, 
maar omwille van de leesbaarheid (en de tijd die het kost om een volledige opsomming te maken) is 
daar hier niet voor gekozen.  

ALV augustus 2019 

• De interne competitie begint voortaan om 19.45 
Als de partijen eerder beginnen, zijn ze eerder klaar. De wedstrijdleider zorgt er voor dat de 
indeling een paar minuten voor aanvang bekend is, zodat leden op tijd kunnen beginnen.  

• De SGS-Bokaal heet voortaan Externe bokaal. 
• Waardering Externe partij op de clubavond minimaal 0,5 keer bordwaarde 

Verliespartijen in externe competities gespeeld op woensdagavond voor UCS De Rode Loper 
worden voortaan gewaardeerd met 0.5x de bordwaarde. Dit was eerst 0. 

• Kampioensmatch 
Als de nummer 2 van de interne competitie binnen 75% van de bordwaarde van bord 1 achter de 
koploper eindigt, wordt een beslissingsmatch gespeeld over tenminste twee partijen. Aantal 
rondes, plaats en speeltijd worden door de spelers onderling overeengekomen. De partijen 
moeten voor de laatste woensdag van augustus gespeeld zijn, en bij gelijk eindigen is de 
oorspronkelijke nummer 1 kampioen 

• Grote verschuivingen in de realisatie van de begroting worden in het verslag van de 
penningmeester toegelicht.  

BLV februari 2019 

• Voorstel tot het indelen van de externe teams op basis van club- en KNSB-rating.  
Aan het eind van het seizoen wordt per speler een eventueel positief saldo in de externe 
competitie door de Wedstrijdleider Extern verdisconteerd in de plaatsingslijst.  
Een eventuele overscore in alle partijen die een speler namens De Rode Loper heeft gespeeld (in 
de SOS competitie, KNSB competitie, SGS-bekercompetitie en/of KNSB-bekercompetitie) wordt 
vermenigvuldigd met de interne K-factor en deze score wordt opgeteld bij de interne rating. De 
aldus verkregen scores worden gesorteerd van hoog naar laag en vormen zo de plaatsingslijst. 

ALV augustus 2018 

• Wedstrijdreglement artikel 11 lid a. en b. aangepast t.a.v. de verdeling van de teambokalen en 
SGS-bokaal bij gelijk eindigen.  



Bij gelijk eindigen wint van die spelers de speler met de hoogste TPR (te berekenen volgens 
artikelen 1.48 & 1.49 van het FIDE handboek B1).  

• Invoering studentenkorting.  
Op vertoon van een geldige collegekaart krijg je vanaf het volgende seizoen studentenkorting. 
Studenten betalen in het eerste jaar € 62,-, het tweede jaar € 85,- en pas vanaf het derde jaar € 
108,-. 

• Opkomstbonus in de Interne Competitie te belonen. 
Aanwezigheid interne per definitie belonen met 10 extra punten. 

• Principebesluit om de indeling van de Externe teams voortaan te maken op basis van een 
combinatie van club- en KNSB-rating. Het toe te passen systeem wordt lopende het seizoen 
door een commissie van wijze leden voorgesteld en in stemming gebracht op een BLV.  

ALV augustus 2017 

• Voorstel voor plaatsing voor de volgend seizoen nieuw te beginnen KNSB-competitie 
De plaatsing voor de KNSB competitie zal volgens een identieke maar aparte procedure gaan als 
die voor de plaatsing voor de SGS-competitie. 

• Voorstel voor het vervangen van de oude Staunton schaakstukken door nieuwe stukken. 
Besloten wordt om 20 sets van stukken en bord aan te schaffen. 

• Nieuwe opzet ALV 
Het voorstel komt neer op een splitsing van de ALV in 3 momenten. Op het KO-toernooi worden 
de bekers en bedankjes uitgereikt. Op de laatste woensdag van augustus is er om 19:30 uur de 
ALV met de jaarverslagen en de voorstellen. Aansluitend is er een toernooi. Tijdens het 
Kersttoernooi is de uitreiking van de schoonheidsprijs. 

• Voorjaarsdonatie 
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op €108,- voor hoofdleden. Aan het begin van 
het volgende kalenderjaar verstuurt de penningmeester een verzoek aan de leden en donateurs 
om een vrijwillige donatie te doen. 

BLV januari 2017 

• De leden geven het bestuur mandaat om de schaakactiviteiten te verplaatsen naar het Landhuis 
Oog in Al, zodra de situatie in Dijckzigt dat noodzakelijk maakt. 

ALV augustus 2016 

• Voorstel openstelling van interne avonden voor niet-leden 
Het snelschaakkampioenschap kent voortaan een intern karakter: alleen Rode Lopers, Groene 
Lopers en Gouden Lopers krijgen hiervoor een uitnodiging, net als bij het knock-outtoernooi en 
het kersttoernooi. 

• Principebesluit om in te stemmen met de nieuw op te zetten landelijke zaterdagcompetitie. 
Gezien de voorkeur van diverse leden om (ook) extern te gaan schaken op zaterdag, stelt het 
bestuur voor om in principe voor uitbreiding van de zaterdagcompetitie te stemmen op de 
komende ledenvergadering van de SGS. 



ALV augustus 2015 

• Voorstel uitbreiding digiborden met DGT-Caissa-systeem 
De Rode Loper schaft in september 2015 het DGT Cassa System aan ten behoeve van het 
aansluiten van 8 serial tournament e-Boards. De aanschaf kost € 1930,- incl. btw en komt ten 
laste van de algemene reserve. 

• Inrichten van een Digiborden reserve 
De door De Rode Loper via verhuur van de liveborden ontvangen gelden worden vanaf september 
2015 apart gezet in een post `digiborden reserve'. Uit deze post kunnen desgewenst op ieder 
moment bestedingen gedaan worden gerelateerd aan de digiborden-setup. Bijvoorbeeld 
uitbreidingen, reparaties of vervangingen. 

• Snelschaakkampioenschap op 1 avond 
Het snelschaakkampioenschap van De Rode Loper wordt voortaan beslist op één avond. Er wordt 
in één groep gespeeld over 13 ronden volgens het systeem Zwitsers. De zeven ronden voor de 
pauze worden ingedeeld op clubrating, de zes ronden na de pauze op weerstandspunten. 

• Voorstel verdelen Teambokalen en SGS-bokaal 
1. De speler die de meeste punten heeft gehaald in de teamwedstrijden, wint de teambokaal. Bij 
gelijk eindigen wint van die spelers de speler met de hoogste gemiddelde tegenstand (i.e. hoogste 
TPR). 
2. De speler die de meeste punten heeft gehaald in de SGS-competitie, wint de SGS-bokaal. Bij 
gelijk eindigen wint van die spelers de speler met de hoogste gemiddelde tegenstand (i.e. hoogste 
TPR). 
3. Voor de SGS-bokaal tellen maximaal 9 partijen mee. Dit zijn de partijen tegen de tegenstanders 
met de hoogste KNSB-rating, ongeacht voor welk team de partijen werden gespeeld. Partijen uit 
de SGS-bekercompetitie tellen ook mee. 

ALV augustus 2014 

• Voorstel herijking ratings 
Artikel 6 wordt toegevoegd aan het wedstrijdreglement. Het behandelt de methode van 
berekening van de interne ratings en het ijken daarvan op de KNSB-rating aan het eind van het 
seizoen. 

• Voorstel ratingprijzen 
Bepaalt dat de grenzen voor de ratingprijzen voortaan aan het begin van de competitie worden 
gesteld op 1/3 en 2/3 van de interne ratinglijst.  

ALV augustus 2013 

• Aanpassen speeltempo in de SGS en DRL intern. 
De ALV is voor het invoeren van een increment bij deSGS-partijen.  
Intern volgen we het tempo van de SGS, met dien verstande dat we een verkort speeltempo 
aanhouden, zoals dat al gebruikelijk was. 1 uur en 40 minuten voor de hele partij, met een 
increment van 10 seconden per zet. 



ALV augustus 2012 

• Voorstel meeloperschap 
Sterke spelers adopteren een zwakkere clubgenoot en bekijken samen partijen en theorie.  

ALV augustus 2011 

• Afschaffen schaakinstructie 
Animo voor de trainingen is afgenomen. Training wordt afgeschaft.  

• Mededeling van de redactie over veranderde opzet van de Balans 
De toekomst ligt in een opiniërend, verhalend en anderszins amuserend clubblad.  
1. Er komen 4 (ipv 8) nummers uit per jaar 
2. Het clubblad heeft geen informatiefunctie meer voor de leden, nu website, forum en e-mail die 
functie hebben overgenomen.  
3. Nieuwe kernwoorden: schaakverhalen en analyse.  

• Eigen notatieboekjes 
Het bestuur moet zorg dragen voor een eigen Rode Loper Notatieboekje. Bij voorkeur is daarin 
ruimte voor 36 partijen. Eventueel kan dit (duurdere) boekje naast een standaard boekje worden 
aangeboden.  

• Ratingprijzen 
Het instellen van ratingprijzen voor de hoogst geëindigde speler met een startrating onder de 
1800, 1600 en 1400. 

BLV januari 2011 

• Aanschaffen digiborden 
Besluit tot het aanschaffen van 8 digiborden 

ALV augustus 2010 

• Organiseren schaaktraining 1700+ met Eddy Sibbing, net als vorig jaar.  
• Organiseren schaaktraining 1600- met Rody Straat 
• Voorstel tot wijzigen van de drempel bij het samenstellen van de externe teams op DRL-rating 

1. Alleen die spelers komen in aanmerking die een opkomstdrempel halen. Die opkomst drempel 
kan alleen gehaald worden door het spelen van 10 interne partijen die van invloed zijn op je 
interne rating. Externe thuiswedstrijden tellen niet mee, interne bekerpartijen wel.  
2. Bij een eventuele onderbezetting van het laagste team, draagt de wedstrijd-leider extern 
aanvullende spelers voor, met inachtneming van nieuwkomers en/of omstandigheden 
ongekwalificeerden. 

• Op woensdag 24 november 2010 wordt een receptie te geven vanaf 17 uur, ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan. Deze zal om een uur of 19 overgaan in een aanschuifsimultaan door 
GM Dimitri Reinderman. 

ALV augustus 2009 

• Kilometervergoeding Externe wedstrijden 
Een lid van een team (daarbij inbegrepen invallers) dat een auto ter beschikking stelt voor het 
vervoer naar en van een uitwedstrijd, heeft recht op een brandstofvergoeding conform het op 



dat moment geldende ANWB-advies. Voorwaarde is dat er buiten de chauffeur minstens één 
ander lid (invallers inbegrepen) in de auto meerijdt.  
Per achttal en per wedstrijd wordt voor maximaal twee auto’s een vergoeding uitgekeerd. 

• Vernieuwd wedstrijdreglement 
Het wedstrijdreglement is een aantal jaar niet bijgewerkt en bevat daardoor verouderde 
bepalingen. In deze vergadering is een geactualiseerde tekst aangenomen als nieuw 
wedstrijdreglement.  

• Indeling van de eerste ronden van de interne competitie volgens Zwitsers systeem. 
De eerste twee ronden van de keizercompetitie wordt er ingedeeld volgens het zwitserse 
systeem, op basis van clubrating. 

• Samenstelling van de achttallen voor de externe competitie op DRL-rating 

ALV augustus 2008 

• Organiseren van schaakinstructie 1700+ 
• Organiseren van schaakinstructie 1600- 
• Organiseren van een simultaanwedstrijd met Manuel Bosboom 
• Het instellen van een benzinekostenvergoeding voor chauffeurs bij uitwedstrijden van Rode 

Loper teams. 
Ter vergadering ontstaat verwarring omdat de genoemde regeling al blijkt te bestaan, en dan in 
een ruimere variant dan die nu wordt voorgesteld. Het voorstel wordt ingetrokken, maar 
vervolgens alsnog in stemming aangenomen.  

• Telefoon-nul 
Een telefoon die afgaat betekent niet automatisch verlies, maar de betreffende speler krijgt eerst 
een waarschuwing.  

• Teamsamenstelling voor het snelschaakkampioenschap voor clubteams. 
Dit wordt bepaald op het interne snelschaakkampioenschap in het voorgaande seizoen.  
Voor de indeling is de eindstand van de laatstgehouden snelschaakkampioenschappen van de 
club bepalend. Het eerste team bestaat uit de 6 spelers die het hoogst geëindigd zijn in de 
kampioensgroep. Het tweede team uit de nummers 7 t/m 10 van de kampioensgroep en de 
nummers 1 en 2 uit de ‘Best of the rest’-groep. Het derde team bestaat uit de nummers 3 t/m 8 
etc. Als een speler niet beschikbaar is, dan komt de eerst volgende op de lijst in aanmerking.  
Daarbij aangetekend dat de WL-E bij uitzondering van het systeem mag afwijken, en mag 
variëren in de grootte van de teams.  

BLV woensdag 25 juni 2008 

• Er wordt € 395,- vrijgemaakt betaald aan Mike Harzevoort voor het moderniseren van de 
website.  

• Voorstellen voor de ALV kunnen tot 2 weken voor de vergadering ingediend worden.  

ALV augustus 2007 

• Clubblad de Balans is niet langer financieel onafhankelijk, maar valt financieel weer volledig 
onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de vereniging.  

• De Wedstrijdleider extern mag in het voorstel voor de teamsamenstelling, onder voorwaarden, 
afwijken van het plaatsingssysteem.  



De wedstrijdleider stelt de teams samen op basis van het geldende systeem. Daarna mag hij, met 
grote terughoudendheid en met motivatie, wijzigingen aanbrengen in deze teamsamenstelling. 
De ALV heeft daarna het laatste woord. 

• Versturen stukken ALV 
Het bestuur neemt zich voor (géén ALV-besluit) om vergaderstukken ruim voor de vergadering te 
versturen en niet pas 5 dagen tevoren (statutaire termijn).  

ALV augustus 2006 

• Indeling van het eerste team: 6+2 
Dit wordt bepaald door de eerste zes van de eindstand van de interne competitie + de twee 
hoogst geplaatste spelers op de DRL-Elolijst die niet tot dit zestal behoren en die speelgerechtigd 
zijn en willen uitkomen voor het eerste. 

• Scheidsrechterscursus 
Deelnemers aan de scheidsrechterscursus in 2006 (op woensdag) krijgen in de interne een 
compensatie van 2/3 de eigen waarde, voor de gemiste avonden. De kosten (€55,-) worden door 
de club vergoed.  

• Er wordt een bekercompetitie ingevoerd.  
De bekercompetitie is een knock-out toernooi. Voor iedere ronde vindt een loting plaats, de 
winnaar van deze partij gaat door naar de volgende bekerronde. De uiteindelijke winnaar van de 
finale is de bekerwinnaar van De Rode Loper. 

• Wervingskorting 
Er wordt per volgend seizoen een korting ingesteld voor jongeren/studenten en/of een 
‘spectaculaire’ korting op het eerste volledige seizoen voor nieuwe leden. 

ALV augustus 2005 

• Voorstel voor een andere samenstelling van het bekerteam 
De samenstelling van het bekerteam wordt bepaald aan de hand van de eindranglijst van het 
voorgaande seizoen. De nummers 1 t/m 4 vormen het bekerteam. De nummer 5 is eerste 
reserve, de nummer 6 tweede reserve, etc.  

• Speeltempo terugbrengen van 40 zetten in 1.45 (+ 15) naar 35 zetten in 1.30 (+15) 
• Algeheel rookverbod in de speelzaal.  
• Potentiële nieuwe leden worden altijd ingedeeld wanneer ze de eerste keer komen kijken, ook 

als dat betekent dat een lid moet worden uitgeloot.  

ALV augustus 2004 

• Het bestuur stelt voor dat De Rode Loper een eventuele promotie van een team naar de 3e 
klasse van de KNSB competitie accepteert. 

• Besluit tot het afschaffen van de Vooravond Vlugger Competitie. 
• Aangescherpt rookbeleid 

Roken mag alleen nog aan de bar en aan de eerste tafelrijen in de zaal (tot de televisie). Indien 
een roker tegen een niet-roker speelt, dan mag de niet-roker kiezen waar gespeeld wordt.  

• Instellen van een materiaalreserve 
Als in een jaar de materiaaluitgaven kleiner zijn dan het materiaalbudget, dan wordt het restant 
toegevoegd aan de materiaalreserve, zolang die reserve kleiner is dan € 500,- 



ALV augustus 2003 

• Afschaffen van de 50%-regel (spelers die minder dan 50% van de interne rondes hebben 
gespeeld, kunnen zich niet plaatsten voor een extern team).  
Spelers krijgen maximaal de helft van de interne ronden 1/3 compensatie voor afwezig zijn. 
Spelers die niet vaak intern spelen, plaatsen zich sowieso niet voor een hoog team. Door het 
afschaffen, kunnen nieuwe leden of leden die minder vaak spelen, zich wel plaatsen voor een 
lager team.  

• Invoeren van een Elo-beker 
De speler die de meeste progressie maakt in Elo-punten in een seizoen wint de beker. De leden 
moeten op het begin van het seizoen al een rating hebben om te kunnen meedingen naar deze 
beker. 

• De wedstrijdleider intern mag - in uitzonderlijke situaties (door hemzelf vast te stellen) - het 
speeltempo bepalen. 
Indien er na het bekendmaken van de indeling niet meer genoeg tijd resteert om een partij, met 
benutting van de volledige speeltijd, te beëindigen voor 24:00 uur, en een of beide spelers 
daardoor niet meer gebruik kan maken van het Openbaar Vervoer, mag de partij in een versneld 
tempo uitgespeeld worden. Die partij wordt dan gespeeld met een tempo van 35 zetten in 1 uur 
en 30 minuten, waarna ook een kwartier uitvluggeren volgt. 

• Het invoeren van een Gouden Loper donateurschap 
Voordelen van het donateurschap zijn het per post ontvangen van de Balans (verzorgd door het bestuur) 
en toegang tot de speciale avonden (Kersttoernooi, Eindspeltoernooi, Thema-avond, 
Snelschaakkampioenschap, Knock-Outtoernooi. Waarbij voor het Kersttoernooi en het Knock-Outtoernooi 
de entreeprijs niet is inbegrepen). Het donateurschap kost 25 euro. Gouden Lopers spelen niet mee in de 
interne en externe competitie. Oud-leden moeten minimaal een vol jaar lid zijn geweest van De Rode 
Loper. 

• De bestuursbijdrage aan de Balans wordt van jaar tot jaar bekeken. 
• Stukken mogen vanaf nu ook per email verstuurd worden. 

ALV augustus 2002 

• Roken alleen onder de afzuiginstallatie.  
Het bestuur stelt het rookbeleid op de nieuwe locatie ter discussie omdat uit de enquete bleek 
dat de leden hier niet tevreden over zijn. Er volgt een voorstel: Roken mag alleen op de eerste 
drie rijen vanaf de bar. Na veel discussie komt Marjolein met een ander voorstel dat roken 
toestaat onder de afzuiginstallatie. Dit voorstel wordt aangenomen. 

• Winnen van de SGS-bokaal 
Alle wedstrijden die zijn gespeeld in het eigen team tellen mee (9 in totaal dus). Met een 
minimum van 7 wedstrijden. Mocht het zo zijn dat er geen 9 wedstrijden in eigen team worden 
gespeeld en er is sprake van een invalbeurt bij een hoger team, dan telt deze invalbeurt mee. Bij 
meerdere invalbeurten telt de eerste invalbeurt.  
Invallers (dus geen vaste teamspelers) kunnen bij 9 invalbeurten meedingen naar de titel. 
Mochten er meer dan 9 invalbeurten zijn, dan tellen de invalbeurten in de hoogste teams. 

• Aanschaf van 8 digitale klokken 



ALV augustus 2001 

• Verhuizing in de loop van het seizoen naar het Huis aan de Werf 
• Verandering van de speelavond naar de woensdag (per de verhuizing) 

ALV augustus 2000 

• Continueren van de huidige rookregeling.  

ALV augustus 1999 

• Nog maar de helft van de ronden 1/3 afmeldingsvergoeding 
• De 8 houten borden en mooi stukken worden niet uitgeleend. 
• Instellen Rapid Commissie 

De Algemene Ledenvergadering (dus leden én bestuur) is verantwoordelijk voor de organisatie 
van het jaarlijkse Rapidtoernooi. Hiertoe stelt de ALV voorafgaand aan ieder seizoen een of 
meerdere leden aan, die de organisatie op zich nemen 

• De Algemene Leden Vergadering van UCS De Rode Loper wordt gehouden op de laatste 
dinsdag van augustus. De eerste speelavond is de eerste dinsdag van september. 

ALV augustus 1998 

• Hoogte algemene reserve 
Jos Heesen komt met een formule die de hoogte van de algemene reserve voorschrijft. Iets in de 
trant van: 3 maanden zaalhuur + financiering van spelmateriaal voor 75 leden. 

• Meespelen in de externe competitie 
De verantwoordelijkheid van het al dan niet meespelen in de externe competitie ligt alleen bij de 
speler. 

• Verantwoordelijkheid organisatie Rapidtoernooi 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het Open Rapid toernooi, maar zal zich 
inspannen om een commissie samen te stellen uit leden om te assisteren bij de organisatie. 

• Uitvluggeren 
Na de 40ste zet van beide spelers wordt bij beide spelers 15 minuten bij de resterende speeltijd 
opgeteld en wordt de partij volgens de algemeen geldende Rapid-regels uitgespeeld.  
Spelers mogen onderling een kortere speelduur overeenkomen. 

• Uitloten 
Het bepalen van de speler die wordt uitgeloot bij een oneven aantal spelers is ter beoordeling 
van de wedstrijdleider intern. 

• Start Interne Competitie 
Het indelen zal om 20.00 uur geschieden. Een ieder die later binnenkomt en niet op de 
afsprakenlijst staat en ook niet heeft laten weten dat hij later zou komen, kan geen aanspraak 
maken op spelen (maar zou kunnen spelen indien het oneven zijn wordt opgeheven). 
De klokken moeten ook om 20.05 ingedrukt zijn, ook als de tegenstander er niet is. 

ALV augustus 1997 

• Leden die aan het begin van het seizoen niet minstens een half jaar contributie vooruit betaald 
hebben worden uitgesloten van deelname aan de competitie. 



• Leden die 10 keer achtereenvolgens zijn weggebleven, krijgen de 11e maal 0 punten 
compensatie.  

• De waardering voor non-playing captains op de speelavonden wordt gewijzigd naar ½ van het 
eigen waardecijfer 

ALV augustus 1996 

• Voorstel tot direct indelen van groene lopers: aangenomen. 
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