
 1

 

              
 De ”spelregels” voor het plaatsen van spelers bij de LSK / LJK en JRC toernooien : 

 

1
e
 Uitgangspunt voor de plaatsingen bij de LSK is de NRB, bij de LJK is dat de JRC ranglijst evenals bij 

de JRC toernooien waar ook de JRC ranglijst het uitgangspunt dient te zijn. Plaatsingen voor Junior 

Master toernooien worden door de LCW gedaan. 

2
e
 Nadat de plaatsing conform het gestelde in punt 1 gedaan is, mag en kan door de ”deskundigen” 

het uit de NRB afgeleide plaatsingsadvies aangepast worden aan de situatie zoals zij dat wenselijk 

achten. Denk hierbij dan aan spelers welke door verplichtingen elders geen of weinig punten op de 

ranglijst hebben terwijl deze spelers onder ”normale” omstandigheden die wel zouden hebben. 

Hierbij is het niet noodzakelijk om criteria te noemen welke de deskundigen daarvoor hanteren, 

criteria beperken  de vrijheid van mogelijkheden bij aanpassingen.  

3
e
 Er dient een eensluidend plaatsingsadvies afgegeven te worden. Aan de betreffende 

toernooileider wordt door de SBL één advies afgegeven onder de nummers 1 t/m maximaal 8, het 

aantal te plaatsen spelers is afhankelijk van het totaal aantal deelnemers per onderdeel.  

4
e
 De referee is in dit alles geen partij, immers de referee is geen deskundige in deze materie en kan 

bij onenigheid hooguit beslissen dat de NRB, maar dan zonder aanvulling van kennis en kunde van 

deskundigen toegepast dient te worden. De referee hoeft dan ook niet op de hoogte te zijn van 

het gegeven plaatsingsadvies, dat ziet hij bij de loting wel. 

5
e
 De verantwoording voor de gedane plaatsing ligt altijd en immer bij de SBL en de ”deskundigen”, 

deze kan nooit en te nimmer bij de referee en/of de toernooileider liggen aangezien deze geen 

enkele deskundigheid bezitten m.b.t. spelers en hun sterkten. Tevens kennen zij bij afwijking van 

de NRB / JRC lijst niet de argumenten waarom er een, t.o.v. NRB / JRC lijst, afwijkend advies 

gegeven is, dus kunnen zij geen verantwoording dragen voor het afgegeven advies. 

6
e
 Aanvragen van plaatsingsadviezen gaan altijd via e-mail verkeer, dat geldt ook voor het af te geven 

advies aan de toernooileider. 

7
e
  De plaatsingsadvies commissie bestaat uit 6 vertegenwoordigers van de SBL en 6 

vertegenwoordigers van de verenigingen. 

 Per evenement LSK / LJK vindt er een electronische loting plaats waarmee bepaalt wordt welke 2 

deskundigen van elke groep samen verantwoordelijk zijn voor de plaatsing ven het betreffende 

evenement. Die loting wordt gedaan door RCW Limburg. Tevens draagt RCW Limburg de 

verantwoording voor de volledige en juiste afhandeling van de lotings procedure daarna. 

  

 

Met deze werkwijze is een onafhankelijk plaatsingsadvies redelijk gewaarborgd. 
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 Voor de JRC toernooien is de meest handige werkwijze dat de JRC toernooien het plaatsingsadvies 

aanvragen bij de coördinator van de SBL en dat deze zorg draagt voor distributie naar de 

deskundigen. Het retour zenden van het te geven advies gaat dan ook via de coördinator. 

Natuurlijk is nu ook het gestelde in punt 3 van toepassing. 

 Daardoor hebben de JRC toernooien t.b.v. plaatsingsadvies aanvragen altijd hetzelfde (e-

mail)adres voor verzending van de aanvragen naar de SBL. Tevens is hen onbekend wie het 

daadwerkelijke advies gegeven heeft, en dus is ook hier een beetje de onafhankelijkheid 

gewaarborgd. 

  

 

 Albert Valentijn 

 

 Regio Manager Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


