
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P.O.D.B competitie 2021 - 2022 
 
Wedstrijdreglement   
 
Enige opmerkingen: 
De hoofdklasse west bestaat dit jaar uit 8 teams en de hoofdklasse oost uit 7. 
De eerste klassen bestaan uit 7 of 8 teams, even afhankelijk hoe dit zich ontwikkelt.  
Na een jaar volledig stil te hebben gelegen pakken we dit seizoen weer de provinciale competitie op. 
Er zijn 3 verenigingen die dit seizoen niet meespelen, te weten DamRa, O&O Genemuiden en DDC Deventer, 
daarnaast heeft damclub Rijssen zich opgeheven. 
De hoofdklassen bestaan uit 6 spelers per team en de teams in de eerste klasse uit 4 personen. 
 
Dit seizoen gaan we spelen met een Fischer-tempo van 60 minuten en 30 seconden per zet. 
Bij verenigingen die geen digitale klok hebben geldt het speeltempo van 1,5 uur per persoon per partij. 
 
 
Promotie/degradatie regeling:  
In principe promoveert de kampioen uit de eerste klasse naar de hoofdklasse. 
Indien men problemen heeft om dan 6 personen op te stellen moeten we later bekijken, het gaat er in eerste 
instantie om dat men weer aan het dammen komt. 
 
- Uit de Hoofdklasse degradeert het laagst geëindigde team naar de Eersteklasse, zowel Oost als West.  
- Uit de Eerste klasse promoveert het hoogst geëindigde team naar de Hoofdklasse, zowel Oost als West.  
  
- Het bestuur van de PODB kan op verzoek ontheffing verlenen van de plicht tot promotie uit de Eerste klasse.

Het jaar daarop speelt de betreffende vereniging dan in die klasse buiten mededinging mee. 
 
A. De Hoofdklasse kampioen is die club die het hoogst eindigt in wedstrijdpunten.  

Indien twee of meer teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald in deze klasse spelen zij een
enkele beslissingswedstrijd op neutraal terrein.  
1. Bij gelijk spel van die beslissingswedstrijd volgt er 1 partij sneldammen met 5 minuten en 5 seconden 

per zet per speler met verwisselde kleuren. 
2. Is dit ook gelijk dan geldt het bordpuntensaldo van de gewone competitie + beslissingswedstrijd(en). 
3. Loting.  

 
B. In alle andere gevallen bij promotie of degradatie: 

1. bordpunten saldo 
2. onderling resultaat 
3. loting 

 
 
De kampioenen van Hoofdklasse Oost en West spelen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de 
P.O.D.B. op neutraal terrein. 

1. Bij gelijkspel van die beslissingswedstrijd volgt er 1 partij sneldammen met elk 5 minuten en 5 seconden 
per zet per speler met verwisselde kleuren.         

2. Is dit ook gelijk dan geldt de 1e overwinning vanaf het 1e bord in de reguliere wedstrijd. Zijn dit alle 
remises dan geldt de eerste overwinning in de sneldamwedstrijd. 

3.  Loting 



Algemene regels: 
- In de Hoofdklasse bestaat een team uit 6 spelers. 

In de Eersteklasse bestaat een team uit 4 spelers.  
- De Oost/West indeling is voorbehouden aan de competitieleider. 
 
Artikel 33  KNDB Spelerslijst en spelen in hogere teams 
33.1 
Iedere vereniging die met één of meer teams aan de competitie deelneemt, is verplicht om tijdig op 
te geven uit welke spelers ieder team naar redelijke verwachting zal bestaan. Deze opgave van de 
basisspelers geldt voor de hele competitie. 
De opgave van een basisspeler die ook door een andere vereniging is opgegeven, is ongeldig. 
In de wedstrijdvoorwaarden staat tot welke datum de vereniging haar opgave van basisspelers nog 
mag wijzigen.(= 15 november 2021). 
Een basisspeler die al een wedstrijd heeft gespeeld kan echter niet meer worden vervangen.  
 
33.2 
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 of zij als basisspeler 
is opgegeven. 
 
33.3 
Zodra een speler vaker dan drie keer heeft gespeeld in een hoger team van een vereniging, mag 
hij of zij niet meer in een lager team van diezelfde vereniging spelen. 
 
33.4 
Dit artikel geldt ook voor teams van dezelfde vereniging die in dezelfde klasse spelen 
 
Artikel 16 van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB is niet van toepassing op de door de PODB 
uitgeschreven wedstrijden. In plaats daarvan hanteert de PODB het volgende artikel: 
 
Het gedrag van de spelers tijdens de partij 
16.1 Een speler dient zich sportief te gedragen. 
    Dit betekent dat een speler zich weerhoudt van de volgende zaken: 
a. medespelers advies geven over hun partij, of gebruikmaken van adviezen van anderen 
b. gebruikmaken van informatiebronnen die een mogelijk prestatiebevorderend effect hebben 
 
Overtreding van lid a en b kan leiden tot een reglementaire nederlaag, afhankelijk van de ernst van de situatie. 
  
16.2 Een speler zorgt ervoor dat zijn mobiele telefoon niet af kan gaan. Als dit toch een keer gebeurt, krijgt de 
speler een waarschuwing van de arbiter of van de teamleider van de tegenstander als er geen arbiter aanwezig 
is. Bij het herhaaldelijk afgaan van een mobiele telefoon, kan uiteindelijk besloten worden de partij verloren te 
verklaren. Het streven is echter om een dergelijke sanctie te voorkomen.  
 
Elektronisch noteren 
- Het digitale apparaat ligt tijdens de hele partij naast het bord op tafel; het scherm is permanent zichtbaar 

voor tegenstander en arbiter. 
- Het digitale apparaat maakt geen geluid, en er verschijnt geen andere informatie op het scherm dan de 

partijstand en de gespeelde zetten.  
- De arbiter heeft altijd het recht om het apparaat op te pakken en te controleren.  
- De speler voert zijn zet eerst op het bord uit, en pas daarna op het digitale apparaat.  
- Als een van de bovenstaande regels overtreden wordt, als het apparaat een storing vertoont, of als er een 

onreglementaire zet gespeeld is die het apparaat niet kan registreren, moet de digitale notatie direct 
stoppen en wordt de partij verder genoteerd op een papieren notatiebiljet.  

- Zodra het digitaal noteren gestopt is, wordt (en blijft!) het digitale apparaat uitgeschakeld. 
- Artikel 11 SWR, over het noteren van de partij, is ook op digitaal noteren gewoon van toepassing.  

Alle gegevens van het normale papieren notatiebiljet (naam van degene die heeft genoteerd, namen van de 
spelers en hun bedenktijd, naam van de wedstrijd met datum en ronde, bordnummer en uitslag van de 
partij) moeten ook bij digitale notatie worden vastgelegd.  



Overige regels: 
- Uitstellen van wedstrijden is alleen mogelijk in geval van overmacht, dat regelt men onder elkaar.  

De wedstrijd moet wel gespeeld zijn voor de volgende ronde.  
De competitieleider hierover informeren.   
Het is aan de vereniging die om uitstel verzoekt om vervangende speeldata voor te stellen. 
 

- De spelersopgave dient gedaan te worden vóór 15 november 2021. 
Elke opgegeven speler dient minimaal 2 wedstrijden te spelen. Minder telt als overtreding en wordt bestraft 
met een boete van € 10,-. Daarnaast geldt het verlies van één wedstrijdpunt voor een opgegeven speler die 
geen enkele wedstrijd heeft gespeeld.  

- Als er geen spelersopgave gedaan is geldt de teamopstelling van de 1e wedstrijd van de competitie, van het 
betreffende team, als de spelersopgave. 

 
- In de Hoofdklasse en Eerste klasse is het speeltempo 60 minuten en 30 seconden per zet met het 

Fischer-systeem. 
 

- Indien men geen digitale klokken heeft geldt 1,5 uur per persoon per partij. 
 

- Notatie is verplicht, bij 1,5 uur geldt dit niet. Als men niet kan noteren kan er een uitzondering 
worden gemaakt. 
  
 

- De klokken dienen om 19.30 uur in werking te worden gesteld.  
 
- De uitslagen dienen binnen 48 uur aan de wedstrijdleider kenbaar te worden gemaakt. 

 
De uitslagen binnen 48 uur mailen naar de competitieleider G.Mollink 
Email adres is : degerwinm@hotmail.com   
Of per post naar G.Mollink, Molenstraat 30, 7683 VG Den Ham 
Email heeft de voorkeur. 
   
- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider. 
 
 


