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Classificatiereglement	  NGoB	  
	  

1.1 De	  classificatiecommissie	  bestaat	  uit	  drie	  leden	  die	  door	  het	  bestuur	  worden	  
benoemd	  voor	  een	  periode	  van	  drie	  jaar.	  Een	  lid	  mag	  maximaal	  aaneensluitend	  3x	  
3	  jaar	  zitting	  hebben	  in	  de	  commissie.	  

1.2 De	  classificatiecommissie	  stelt	  de	  speelsterkte	  vast	  van	  leden	  van	  1e	  dan	  of	  
sterker.	  

1.3 De	  verenigingen	  kunnen	  de	  speelsterkte	  vaststellen	  van	  hun	  leden	  die	  zwakker	  
zijn	  dan	  1e	  dan.	  

1.4 De	  classificatiecommissie	  belegt	  ten	  minste	  twee	  maal	  per	  jaar	  een	  vergadering	  
waarop	  zij	  beslissingen	  neemt	  ten	  aanzien	  van	  de	  classificatie.	  Na	  de	  vergadering	  
worden	  promoties	  en	  degradaties	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  van	  de	  NGoB.	  
Tevens	  wordt	  de	  lijst	  van	  danspelers	  op	  de	  website	  geactualiseerd.	  

1.5 De	  classificatiecommissie	  brengt	  jaarlijks	  schriftelijk	  verslag	  uit	  aan	  de	  Algemene	  
Vergadering	  over	  haar	  werkzaamheden.	  

1.6 Alle	  leden	  wier	  speelsterkte	  door	  de	  klassificatiecommissie	  is	  vastgesteld,	  zijn	  
gehouden	  hun	  vastgestelde	  speelsterkte	  op	  te	  geven	  bij	  deelneming	  aan	  
wedstrijden	  en	  toernooien	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  

1.7 De	  classificatiecommissie	  stelt	  de	  criteria	  vast	  op	  grond	  waarvan	  spelers	  door	  haar	  
kunnen	  worden	  gepromoveerd.	  In	  de	  appendix	  volgt	  een	  beschrijving.	  

1.8 Een	  lid	  kan	  een	  verzoek	  tot	  degradatie	  indienen.	  De	  classificatiecommissie	  beslist	  
of	  dit	  verzoek	  al	  dan	  niet	  gehonoreerd	  wordt.	  

1.9 In	  bijzondere	  gevallen	  kan	  de	  classificatiecommissie	  afwijken	  van	  dit	  reglement.	  
De	  commissie	  motiveert	  elke	  afwijking	  afzonderlijk	  en	  legt	  hierover	  schriftelijk	  
verantwoording	  af	  aan	  de	  Algemene	  Vergadering.	  

1.10 Aan	  dit	  reglement	  kunnen	  geen	  rechten	  worden	  ontleend.	  
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Appendix	  –	  Benodigde	  resultaten	  voor	  promotie	  
	  
In	  principe	  worden	  alleen	  serieuze	  toernooiresultaten	  meegewogen	  waarbij	  de	  
bedenktijd	  minimaal	  45	  min	  is.	  	  
Promotie	  is	  in	  principe	  voor	  het	  leven.	  
	  
Promotie	  naar	  de	  gewenste	  dangraad	  volgt	  gewoonlijk	  bij	  het	  behalen	  van	  de	  volgende	  
resultaten:	  
	  
67%	  vs	  1	  zwakkere	  graad	  
50%	  vs	  de	  gewenste	  dangraad	  
33%	  vs	  1	  sterkere	  dangraad	  
	  
Het	  minimum	  aantal	  winstpartijen	  waaraan	  voldaan	  moet	  zijn	  voor	  promotie	  bedraagt	  
voor:	  
	  
(gewenste	  graad	  –	  tegenstanders	  van	  deze	  graad	  /	  tegenstanders	  van	  1	  graad	  sterker)	  
1e	  dan	  -‐	  6	  /	  3	  
2e	  dan	  -‐	  6	  /	  3	  
3e	  dan	  -‐	  7	  /	  4	  
4e	  dan	  -‐	  8	  /	  4	  
5e	  dan	  -‐	  10	  /	  5	  
6e	  dan	  -‐	  12	  /	  6	  
7e	  dan	  -‐	  14	  /	  -‐	  
	  
Spelers	  die	  al	  langer	  een	  bepaalde	  sterkte	  hebben	  zullen	  doorgaans	  echter	  meer	  
resultaten	  moeten	  laten	  zien.	  
	  
De	  commissie	  kijkt	  altijd	  naar	  de	  meest	  recente	  resultaten.	  
	  
De	  classificatiecommissie	  is	  gerechtigd	  de	  sterkte	  van	  tegenstanders	  naar	  beneden	  bij	  te	  
stellen	  als	  hun	  prestaties	  niet	  in	  lijn	  zijn	  met	  hun	  graad.	  
	  


