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Competitiegids 2016-2017
Voor u ligt de nieuwe competitiegids. Het naslagwerk voor alle wedstrijden, speellocaties en
contactgegevens en de betreffende reglementen. En een overzicht van bestuursleden,
medewerkers en commissies en hun taken.
Het wedstrijdprogramma is de basis voor een soepel verlopende competitie, maar voor alle
onvoorziene omstandigheden is het belangrijk om de teamleider van de tegenstander en
bestuursleden te kunnen bereiken. Het is en blijft een goede gewoonte, die bij velen helaas wat
verstoft is, om als thuisspelend teamleider ruim van tevoren contact op te nemen met de tegenstander, om bevestiging te geven en krijgen dat de wedstrijd normaal doorgaat of niet en om evt.
de aandacht te vestigen op afwijkende aanvangstijden of bijzonderheden m.b.t. de speellocatie of
de route.
Wijzigingen in (contact-)gegevens van functionarissen van verenigingen, teamleiders e.d. moeten
de verenigingen seizoen zelf aanpassen in de ledenadministratie OLA en op de verenigingspagina
op de NOSBO-website. En graag een melding daarvan aan de secretaris, het is ondoenlijk om
voor iedere mailing eerst nog alle gegevens op actualiteit te moeten controleren.
Aanpassingen reglementen
In het NOSBO-competitiereglement zijn enige wijzigingen doorgevoerd m.b.t. opgave van teams
op volgorde van speelsterkte (art. 30 d) en een verruiming van de invalregeling, nu max. 4x in een
hoger team.
Het CR staat achterin deze gids. Zorg dat hiervan en van de "FIDE Regels voor het Schaakspel"
een gedrukt exemplaar in de speelzaal aanwezig is.
Het nieuwe speeltempo met increment dat vorig jaar is ingevoerd in de promotieklasse, de eerste
klasse en de bekercompetitie is nu ook van kracht in de tweede klasse. Verenigingen in de 2e
klasse die nog niet over voldoende digitale klokken beschikken, kunnen voor dit en het volgende
seizoen (dus t/m juni 2017) dispensatie aanvragen bij het bestuur.
Zorg ervoor dat beoogde wedstrijdleiders en anderen het nieuwe speeltempo juist kunnen instellen
op de klokken en ook dat zij bij incidenten de speeltijden snel kunnen aanpassen.
Viertallencompetitie:
De viertallencompetitie is een zelfstandig evenement voor alle NOSBO-leden. Spelen in de
viertallen heeft geen invloed op invalrechten in de competitie. De partijen worden wel doorgegeven
voor de rating, verder is het speeltempo korter: 90 min. p.p.p.p. bij gebruik analoge klokken, 60
minuten +30 seconden per zet bij digitale klokken.
Net als in het eerste jaar zijn de streng uitziende regels voor opstelling en invallers alleen een
richtlijn: het gaat er nu om dit evenement tot een succes te maken. Probeer te voorkomen dat er
een incompleet team voor de wedstrijd klaarstaat, maar houd ook rekening met de speelsterkte
van de tegenstanders.
Het bestuur
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Bestuur Noordelijke Schaakbond
Voorzitter
Roland Kroezen

050-5730185

rolandkroezen@xs4all.nl

Secretaris
Frans van Amerongen

0528-267487

secretaris@nosbo.nl

Penningmeester
Evert Hondema

0591-628345

evert.hondema@kpnmail.nl

Bestuurslid Wedstrijdzaken
VACATURE

waarn.: Roland Kroezen

Bestuurslid Competitie
Gerjan Hoijtingh

06 – 29 58 19 88

Competitieleider@nosbo.nl

Bestuurslid Jeugdzaken
Marjet Veldhuijzen van Zanten

0594-853153

nosbo.jeugdzaken@gmail.com

Overige functies
Ledenadministrateur
Frans van Amerongen (zie Secretaris)
Kalendercoördinator
Frans van Amerongen (zie Secretaris)
Materiaalbeheerder
Geert Drent

Tel: 050-5348758

geertdrent@ziggo.nl

Diplomaconsul
Wout Admiraal

Tel: 0594-212326

admiraalvandijk@hetnet.nl

Coördinator Grand Prix-cyclus
Ernst Leeftink
0592-345954

ernstleeftink@xs4all.nl

Commissie van Beroep
Beroepszaken inzenden via secretaris@nosbo.nl
Job Holtz, Robert Dijks, Gerard Bakker, Menno Keizer, Eric Jan Walinga

Verdere adressen
Bondsbureau KNSB

Frans Halsplein 5

2021 DL Haarlem

www.schaakbond.nl

023-5254025

bondsbureau@schaakbond.nl

Friese Schaakbond FSB

www.frieseschaakbond.nl

Schaakbond Overijssel

www.sboschaak.net
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Kampioenen 2015 - 2016
Promotieklasse/ Kampioen van de NOSBO
1e klasse A
1e klasse B
2e klasse A
2e klasse B
2e klasse C

SISSA 3
Middelstum
Het Kasteel
HSP /Veendam 3
Lewenborg 2
Het Kasteel 2

NOSBO-beker

SISSA 3

NOSBO-kampioen:
NOSBO-seniorenkampioen:
NOSBO-veteranenkampioen:
NOSBO-dameskampioen:
NOSBO-rapidkampioen:
NOSBO-snelschaakkampioen:

Nick Maatman
Eric Hoeksema
Henk Haisma
Iozefina Paulet
Adrian Clemens
Jorden van Foreest

Nederlands kampioen B-jeugd
Nederlands kampioen C-jeugd

Feline Waardenburg
Marlinde Waardenburg

NOSBO-kampioen A-jeugd

Lisanne Waardenburg(Algemeen)

NOSBO-kampioen B-jeugd Martijn van Nimwegen(J) / Gerbrich Kroon (M)
NOSBO-kampioen C-jeugd Daan Noordenbos (J) / Marlinde Waardenburg (M)
NOSBO-kampioen D-jeugd Loek van der Hagen (J) / Mike Nissen (M)
NOSBO-kampioen E-jeugd Jaël Bruggink (J) / Lyne Bruggink (M)
NOSBO-kampioen F-jeugd Nanne van Foreest (J) / Stella Dekker (M)
NOSBO-kampioen G-jeugd
Mateo Petrelli (Algemeen)
NOSBO-kampioen H-jeugd
Aletta Dekker (Algemeen)

Winnaar NOSBO Grand Prix
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Speelzalen
Assen

Bedum

DAC

SC Dwingeloo

SC Eelde/Paterswolde

Buurtcentrum 't Markehuus

Scharmbarg 35

9407 EA Assen

0592-346209

De Meenschaar

Kapelstraat 9

9781 GK Bedum

050-3014465

Sporthal De Ringen

Prins Bernhardlaan 1

9934 EK Delfzijl

0596-616453

’t Hof van Dwingeloo

Drift 1

7991 AA Dwingeloo

0521-593094

Else vd Laanhuis

Hooiweg 18

9761 GR Eelde

-

vrijdag

19.45

dinsdag

19.45

maandag 19.45

do.dag

20.00

maandag 19.30

Parkeren aan de straat. Ingang op het binnenplein
ESG

Groninger Combinatie

Haren & Oostermoer 2

Haren & Oostermoer 1,3

Hoogeveen

HSP/Veendam 2, 4

HSP/Veendam 3

Het Kasteel

J.H. Kruit

Leek

Lewenborg

Van der Linde

Middelstum

De Paardensprong

Brinkenhoes

Mantingerbrink 140

7812 MH Emmen

0591-610201

Denksportc. Jannes v/d Wal

Oliemuldersweg 43

9713 VA Groningen

050-3110375

De Octopus

Mellenssteeg 16

9753 HN Haren

050 5347348

Grand Café Zuidlaren

De Millystraat 8

9471 AH Zuidlaren

-

Salawaku

Zuidwoldigerweg 7

7908 AC Hoogeveen

0528-264898

De Kern

Rembrandtlaan 72a

9601 XD Hoogezand

0598-393934

De Dukdalf

de Reede 1

9642 MA Veendam

0598-620531

maandag 19.45

do.dag

19.45

vrijdag

19.45

do.dag

19.45

dinsdag

19.45

do.dag

19.45

dinsdag

19.45

vrijdag

19.45

dinsdag

19.45

vrijdag

19.45

dinsdag

19.45

vrijdag

19.45

dinsdag

19.45

vrijdag

19.30

Hervormd Ontmoetingscentrum Kromme elleboog 10
7741 JA Coevorden

-

Zaal Wijkbelang Maarsveld

Neuteboomstraat 5a

9502 CR Stadskanaal.

geen tel.

Boerderij De Balkhoeve

Waezenburglaan 57

9351 HC Leek

0594-513841

Het Dok

Kajuit 4

9733 CA Groningen

050-5446888

Bovenburen

Tromplaan 86

9675 JW Winschoten

0597-412015

Borg Ewsum

Oosterburen 1

9991 NB Middelstum

0595-552216

Buurtcentrum Hunzeborgh

Beijumerweg 10 A

9731 EB Groningen

050-5499400
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Rochade

Roden

ScepU

Het Schaakkwartier

SISSA

SG Staunton

Ter Apel

Ten Boer

Spassky's

Valthermond

Dorpshuis De Kiepe

Meidoornlaan 88

9663 EG Nieuwe Pekela

0597-645678

Trefpunt Scheepstra

Schoolstraat 1

9301 KB Roden

088-8789626

Villa Langeheerd

Wadwerderweg 8

9988 SX Usquert

06-50624941

Sociaal Cultureel Centrum

Kerkplein 6

9843 HB Grijpskerk

0594-212413

Denksportc. Jannes v/d Wal

Oliemuldersweg 43

9713 VA Groningen

050-3110375

De Helpen

Groenesteinlaan 16

9722 BX Groningen

050-5290189

De Wilpskamp

Sellingerstraat 47

9561 TA Ter Apel

0599-850802

Horecacentrum Buurhoes

Gaykingastraat 17

9791 CE Ten Boer

050-3023453

Denksportc. Jannes v/d Wal

Oliemuldersweg 43

9713 VA Groningen

050-3110375

Ons Dorpshuis

Hoofdstraat 54

7872 PL Valthe

0591 512550
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maandag 19.45

maandag 19.45

woensd. 19.45

dinsdag

19.45

vrijdag

20.00

maandag 19.45

maandag 19.45

dinsdag

19.30

alleen KNSB

dinsdag

19.45

Programma Promotieklasse
Ronde: 6
Hoogeveen
Middelstum
Haren & Oostermoer
Het Kasteel
Assen 2

-

Staunton 2
ESG
Groninger Comb. 4
HSP/Veendam 2
Leek

Ronde: 7
ESG
Staunton 2
Groninger Comb. 4
HSP/Veendam 2
Het Kasteel

-

Assen 2
Middelstum
Hoogeveen
Leek
Haren & Oostermoer

Ronde: 8
Hoogeveen
Middelstum
Haren & Oostermoer
Assen 2
Leek

-

Het Kasteel
Groninger Comb. 4
HSP/Veendam 2
Staunton 2
ESG

ma
di
do
vr
vr

26-sep
27-sep
29-sep
30-sep
30-sep

Ronde: 1
ESG
Middelstum
HSP/Veendam 2
Assen 2
Leek

-

Staunton 2
Haren & Oostermoer
Hoogeveen
Het Kasteel
Groninger Comb. 4

di
di
do
vr
vr

ma
di
do
do
vr

10-okt
11-okt
13-okt
13-okt
14-okt

Ronde: 2
Staunton 2
Hoogeveen
Groninger Comb. 4
Haren & Oostermoer
Het Kasteel

-

HSP/Veendam 2
Middelstum
ESG
Assen 2
Leek

ma
ma
do
do
vr

-

Het Kasteel
Groninger Comb. 4
Middelstum
Hoogeveen
Haren & Oostermoer

di
di
do
vr
vr

-

Leek
Assen 2
HSP/Veendam 2
ESG
Staunton 2

Ronde: 9 (Gezamenlijk)
vr 19-mei ESG
- HSP/Veendam 2
vr 19-mei Staunton 2
- Leek
vr 19-mei Groninger Comb. 4
- Assen 2
vr 19-mei Het Kasteel
- Middelstum
vr 19-mei Haren & Oostermoer
- Hoogeveen
Organisatie Haren & Oostermoer locatie Oostermoer.

-

Hoogeveen
Haren & Oostermoer
Het Kasteel
Assen 2
Middelstum

Ronde: 3
ma 7-nov ESG
ma 7-nov Staunton 2
do 10-nov HSP/Veendam 2
vr
11-nov Assen 2
vr
11-nov Leek

di
di
do
do
vr

Ronde: 4
29-nov Hoogeveen
29-nov Middelstum
1-dec Groninger Comb. 4
1-dec Haren & Oostermoer
2-dec Het Kasteel

ma
ma
do
do
vr

16-jan
16-jan
19-jan
19-jan
20-jan

Ronde: 5
ESG
Staunton 2
Groninger Comb. 4
HSP/Veendam 2
Leek

7-feb
7-feb
9-feb
10-feb
10-feb

13 mrt
13 mrt
16 mrt
16 mrt
17 mrt

4-apr
4-apr
6-apr
7-apr
7-apr

Teamleiders Promotieklasse
Assen 2
ESG
Groninger Comb 4
HSP/Veendam 2
Leek
Staunton 2
Hoogeveen
Het Kasteel
Middelstum
Haren&Oostermoer

Sybrand Houtsma
Jan van Os
Roel Broekman
Sander Sprik
Pieter Doller
Jeroen Groot
Martin Berghuis
Paul Assen
Joop Naaijer
Maarten Roorda
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shhoutsma@hotmail.com
jan_vanos@live.nl
roel2602@hotmail.com
s_sprik@hotmail.com
pieterdoller@live.nl
jeroengroot@live.nl
barghoessie@hotmail.com
paul_assen@hotmail.com
joopn@home.nl
maartenroorda@home.nl
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0592-460544

050-7370186
0594-517593

06-54350684
06-40818120
06-40118815
06-43174459
06-27373507

06-29396153
050-5251392

Programma eerste klasse A
Ronde: 1
Roden
Lewenborg 2
Haren & Oostermoer 2
Van der Linde

ma
di
vr
vr

24-okt
25-okt
28-okt
28-okt

-

SISSA 4
DAC
ScepU
Bedum

ma
di
wo
vr

Ronde: 2
21-nov DAC
22-nov Bedum
23-nov ScepU
25-nov SISSA 4

-

Haren & Oostermoer 2
Roden
Van der Linde
Lewenborg 2

ma
di
vr
vr

12-dec
13-dec
16-dec
16-dec

Ronde: 3
Roden
Lewenborg 2
SISSA 4
Van der Linde

-

ScepU
Haren & Oostermoer 2
Bedum
DAC

ma 30-jan
di
31-jan
wo
1-feb
vr
3-feb

Ronde: 4
DAC
Bedum
ScepU
Haren & Oostermoer 2

-

Roden
Lewenborg 2
SISSA 4
Van der Linde

ma
di
di
vr

06 mrt
07 mrt
07 mrt
10 mrt

Ronde: 5
Roden
Bedum
Lewenborg 2
SISSA 4

-

Haren & Oostermoer 2
ScepU
Van der Linde
DAC

ma
wo
vr
vr

27 mrt
29 mrt
31 mrt
31 mrt

Ronde: 6
DAC
ScepU
Haren & Oostermoer 2
Van der Linde

-

Bedum
Lewenborg 2
SISSA 4
Roden

Ronde: 7 (Gezamenlijk)
Roden
- Lewenborg 2
SISSA 4
- Van der Linde
Bedum
- Haren & Oostermoer 2
ScepU
- DAC
Organisator gezocht : voorkeur datum is 12 mei 2017.

Teamleiders eerste klasse A
SISSA 4
Bedum
Haren&Oostermoer 2
DAC
Assen 3
Lewenborg 2
Van der Linde

Willem Sipkema
Sjaak Schuit
Majid Hashemy
Wiert Vos
Gerard Voorintholt
Jan Schut
Ardin Bosboom

willem_s@hotmail.com
sjaak.schuit@xs4all.nl
hashemymajid@yahoo.com
voswiert@hotmail.com
gkvoorintholt@planet.nl
jkschut@home.nl
ardinbosboom@hotmail.com

Roden

Dick Dalmolen

dickdalmolen@ziggo.nl
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050-3011180
06-57621807
050-3180926
06-37655463

050-5348970

Programma eerste klasse B
Ronde: 1
HSP/Veendam 3
Groninger Comb. 5
Assen 3
Het Kasteel 2

di
do
vr
vr

25-okt
27-okt
28-okt
28-okt

ma
ma
di
vr

Ronde: 2
21-nov Staunton 3
21-nov ESG 2
22-nov Lewenborg
25-nov SISSA 5

di
do
vr
vr

13-dec
15-dec
16-dec
16-dec

Ronde: 3
HSP/Veendam 3
Groninger Comb. 5
SISSA 5
Het Kasteel 2

Ronde: 4
ma 30-jan Staunton 3
ma 30-jan ESG 2
di
31-jan Lewenborg
vr
3-feb Assen 3

ma
di
do
vr

ma
di
vr
vr

-

Lewenborg
SISSA 5
ESG 2
Staunton 3

-

Groninger Comb. 5
Het Kasteel 2
Assen 3
HSP/Veendam 3

-

Assen 3
ESG 2
Staunton 3
Lewenborg

-

HSP/Veendam 3
SISSA 5
Groninger Comb. 5
Het Kasteel 2

06 mrt
07 mrt
09 mrt
10 mrt

Ronde: 5
Staunton 3
HSP/Veendam 3
Groninger Comb. 5
SISSA 5

-

ESG 2
Het Kasteel 2
Assen 3
Lewenborg

27 mrt
28 mrt
31 mrt
31 mrt

Ronde: 6
ESG 2
Lewenborg
Assen 3
Het Kasteel 2

-

HSP/Veendam 3
Staunton 3
SISSA 5
Groninger Comb. 5

Ronde: 7 (Gezamenlijk)
vr 12-mei Staunton 3
vr 12-mei ESG 2
vr 12-mei Groninger Comb. 5
vr 12-mei SISSA 5
Organisatie Lewenborg

Assen 3
Lewenborg
HSP/Veendam 3
Het Kasteel 2

Teamleiders eerste klasse B
Lewenborg
Het Kasteel 2
ESG 2
Staunton 3
SCEPU
SISSA 5
HSP/Veendam 3
Groninger Comb. 5

Hiddo Zuiderweg
Roelof Top
Jan van Os
Jaap van der Graaf
Erick Erdtsieck
Roland Kroezen
Wim Smit
Ferry Ruigendijk
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superhiddo@hetnet.nl
r.top@planet.nl
jan_vanos@live.nl
j.vandergraaf@pucks.nl
erdtsieck@yahoo.com
rolandkroezen@xs4all.nl
w.f.smit@kabel.netvisit.nl
ferryr@home.nl
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06-83227313
0524-518086
06-40818120
06-30397045
06-14554190
0598-618022
0592-357412

Programma tweede klasse A

di
di
do
vr

Ronde: 1
DAC 2
1-nov Lewenborg 3
1-nov Middelstum 2
3-nov HSP/Veendam 4
4-nov SISSA 6

-

Vrij
Groninger Comb. 6
Paardensprong
Roden 2
Van der Linde 2

-

Paardensprong
Lewenborg 3
Middelstum 2
SISSA 6
HSP/Veendam 4

6-dec
8-dec
9-dec
9-dec

Ronde: 3
Lewenborg 3
Middelstum 2
HSP/Veendam 4
SISSA 6
Paardensprong

-

Vrij
Van der Linde 2
Groninger Comb. 6
DAC 2
Roden 2

23-jan
24-jan
26-jan
27-jan

Ronde: 4
Vrij
DAC 2
Lewenborg 3
Groninger Comb. 6
Van der Linde 2

-

Roden 2
HSP/Veendam 4
SISSA 6
Middelstum 2
Paardensprong

13-feb
14-feb
16-feb
17-feb

Ronde: 5
SISSA 6
Roden 2
Middelstum 2
HSP/Veendam 4
Paardensprong

-

Vrij
Van der Linde 2
DAC 2
Lewenborg 3
Groninger Comb. 6

Ronde: 2
Vrij
ma 14-nov DAC 2
ma 14-nov Roden 2
do 17-nov Groninger Comb. 6
vr
18-nov Van der Linde 2

di
do
vr
vr

ma
di
do
vr

ma
di
do
vr

ma
di
do
vr

ma
di
vr
vr

ma
di
do
vr

ma
do
vr
vr

27-feb
28-feb
02 mrt
03 mrt

Ronde: 6
Vrij
DAC 2
Lewenborg 3
Groninger Comb. 6
SISSA 6

-

Van der Linde 2
Paardensprong
Middelstum 2
Roden 2
HSP/Veendam 4

20 mrt
21 mrt
24 mrt
24 mrt

Ronde: 7
HSP/Veendam 4
Roden 2
Middelstum 2
Paardensprong
Van der Linde 2

-

Vrij
DAC 2
SISSA 6
Lewenborg 3
Groninger Comb. 6

10-apr
11-apr
13-apr
21-apr

Ronde: 8
Vrij
DAC 2
Lewenborg 3
HSP/Veendam 4
SISSA 6

-

Groninger Comb. 6
Van der Linde 2
Roden 2
Middelstum 2
Paardensprong

15-mei
18-mei
19-mei
19-mei

Ronde: 9
Middelstum 2
Roden 2
Groninger Comb. 6
Paardensprong
Van der Linde 2

-

Vrij
SISSA 6
DAC 2
HSP/Veendam 4
Lewenborg 3

Teamleiders tweede klasse A
DAC 2
Roden 2
Groninger Comb. 6
HSP/Veendam 4
Lewenborg 3
Middelstum 2
Paardensprong
SISSA 6
Van der Linde 2

Paul Klein
Jan van Spijker
Broer Akkerboom
Kor Drent
Jan Schut
Joop Naayer
Sjoerd Jan Burgsma
Sophie Welling
Eise Schulting
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paulankika@home.nl
janvanspijker@home.nl
akkkoo@xs4all.nl
050-5893714
kjdrent@ziggo.nl
0598-390325
jkschut@home.nl
050-5417485
joopn@home.nl
050-5251392
sjburgsma@hotmail.com
050-7852498
sophie_welling@hotmail.com
lammy_eise@ziggo.nl
0597-531674
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06-24206868
06-23348580
06-37655463

Programma tweede klasse B
Ronde: 1
JH Kruit
ma 31-okt Eelde/Paterswolde
ma 31-okt Ter Apel
di
1-nov Hoogeveen 3
do
3-nov Haren & Oostermoer 3

-

Vrij
Assen 4
Dwingeloo
Hoogeveen 2
Valthermond

Ronde: 2
Vrij
ma 14-nov Valthermond
di 15-nov JH Kruit
di 15-nov Hoogeveen 2
vr
18-nov Assen 4

-

Dwingeloo
Ter Apel
Hoogeveen 3
Eelde/Paterswolde
Haren & Oostermoer 3

do
8-dec
do
8-dec
ma 12-dec
ma 12-dec

Ronde: 3
Hoogeveen 3
Haren & Oostermoer 3
Dwingeloo
Eelde/Paterswolde
Ter Apel

-

Vrij
Hoogeveen 2
Valthermond
JH Kruit
Assen 4

di
di
di
vr

24-jan
24-jan
24-jan
27-jan

Ronde: 4
Vrij
JH Kruit
Hoogeveen 3
Hoogeveen 2
Assen 4

-

Valthermond
Haren & Oostermoer 3
Eelde/Paterswolde
Ter Apel
Dwingeloo

13-feb
13-feb
16-feb
16-feb

Ronde: 5
Eelde/Paterswolde
Ter Apel
Valthermond
Haren & Oostermoer 3
Dwingeloo

-

Vrij
JH Kruit
Assen 4
Hoogeveen 3
Hoogeveen 2

ma
ma
do
do

ma
di
di
di

ma
ma
do
vr

ma
di
di
do

ma
di
do
vr

Ronde: 6
Vrij
Eelde/Paterswolde
JH Kruit
Hoogeveen 3
Hoogeveen 2

-

Assen 4
Haren & Oostermoer 3
Dwingeloo
Ter Apel
Valthermond

Ronde: 7
Haren & Oostermoer 3
Ter Apel
Valthermond
Dwingeloo
Assen 4

-

Vrij
Eelde/Paterswolde
JH Kruit
Hoogeveen 3
Hoogeveen 2

10-apr
11-apr
11-apr
13-apr

Ronde: 8
Vrij
Eelde/Paterswolde
JH Kruit
Hoogeveen 3
Haren & Oostermoer 3

-

Hoogeveen 2
Dwingeloo
Assen 4
Valthermond
Ter Apel

15-mei
16-mei
18-mei
19-mei

Ronde: 9
Ter Apel
Valthermond
Hoogeveen 2
Dwingeloo
Assen 4

-

Vrij
Eelde/Paterswolde
JH Kruit
Haren & Oostermoer 3
Hoogeveen 3

27-feb
28-feb
28-feb
28-feb

20 mrt
20 mrt
23 mrt
24 mrt

Teamleiders tweede klasse B
Haren&Oostermoer 3 Peter Weites
Hoogeveen 2
Jeroen Bottema
Hoogeveen 3
Jan Peek
J.H. Kruit
Coert Joost
Ter Apel
Koos Draijer
Assen 4
Jacob Dijkstra
Eelde/Paterswolde
Harrie Hartmann
Valthermond
Jan Lucas Meijer
Dwingeloo
Albert Koops

peter_weites@gmail.com
jeroen.bottema@tiscali.nl
0528-278650
janpeek@ziggo.nl
0591-623777
familiejoost@gmail.com
0599-618430
koosenalie@ziggo.nl
0599-416555
jsjdijkstra@home.nl
0592-343887
Hartmannharrie@gmail.com 050-3094846
jlmeijer@ziggo.nl
0591-513726
1946_koopsalbert@hetnet.nl 0521-593094

06-55137560
06-18746376

N.B. aan Valthermond is voor het schaakseizoen 2016/2017 dispensatie verleend voor
het spelen met analoge klokken.
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NOSBO Beker, Programma
NOSBO-beker 2016-2017

NOSBO-beker 2016-2017

1e ronde
7 nov - 25 nov

Speeldatum dag

Het Kasteel
ESG 1

18-11-2016

VR

HSP / Veendam 4
ESG 2

10-11-2016

DO

Van der Linde 1

11-11-2016

VR

Locatie : NNB

2e ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

9 jan - 13 jan

27 feb - 3 mrt

27 mrt - 31 mrt

april / mei

Lewenborg 2
Bye
Roden 1

Roden 1

Haren & Oostermoer 1
Bye

Haren & Oostermoer 1

JH Kruit
HSP / Veendam 3

8-11-2016

DI

Groniger Combinatie 6
Groninger Combinatie 4

24-11-2016

DO

Bedum
Groninger Combinatie 5

8-11-2016

DI

Staunton 3
Sissa 4

14-11-2016

MA

Assen 3
Haren & Ooostermoer 2

18-11-2016

VR

Bekerwinnaar:

Hoogeveen 1
Bye

Hoogeveen 1

Assen 2
Hoogeveen 2

25-11-2016

VR

DAC
Sissa 6

7-11-2016

MA

Lewenborg 1
Leek

15-11-2016

DI

HSP / Veendam 2
Scepu 1

17-11-2016

DO

Staunton 2
Sissa 5

14-11-2016

MA
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Teamleiders Bekerteams
Assen 2
Assen 3
Bedum
DAC
ESG 1
ESG 2
Groninger Comb. 4
Groninger Comb. 5
Groninger Comb. 6
Haren&Oostermoer 1
Haren&Oostermoer 2
Het Kasteel
Hoogeveen 1
Hoogeveen 2
HSP/Veendam 2
HSP/Veendam 3
HSP/Veendam 4
J.H. Kruit
Leek
Lewenborg
Lewenborg 2
Roden
ScepU
SISSA 4
SISSA 5
SISSA 6
Staunton 2
Staunton 3
Van der Linde

Geon Knol
Gerard Voortintholt
Sjaak Schuit
Arie Verhoog
Jan van Os
Jan van Os
Roel Broekman
Ferry Ruigendijk
Broer Akkerboom
Maarten Roorda
Johan Meirink
Paul Assen
Andries Mellema
Jeroen Bottema
Sander Sprik
Kor Drent
Wim Smit
Geert van der Lei
Pieter Doller
Jan Schut
Jan Schut
Dick Dalmolen
Erwin Kok
Willem Sipkema
Roland Kroezen
Sophie Welling
Jeroen Groot
Jaap van der Graaf
Jarek Krawczyck
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geonknol@hotmail.com
gkvoorintholt@planet.nl
sjaak.schuit@xs4all.nl
arie.verhoog@hetnet.nl
jan_vanos@live.nl
jan_vanos@live.nl
roel2602@hotmail.com
ferryr@home.nl
akkkoo@xs4all.nl
maartenroorda@home.nl
jmeirink@hotmail.com
paul_assen@hotmail.com
andriesmellema@hotmail.com
jeroen.bottema@tiscali.nl
s_sprik@hotmail.com
kjdrent@ziggo.nl
w.f.smit@kabel.netvisit.nl
geertvanderlei@gmail.com
pieterdoller@live.nl
jkschut@home.nl
jkschut@home.nl
dickdalmolen@ziggo.nl
kok.e@hotmail.com
willem_s@hotmail.com
rolandkroezen@xs4all.nl
sophie_welling@hotmail.com
jeroengroot@home.nl
j.vandergraaf@pucks.nl
j.krawczyck@home.nl
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050-3011180
0596-680038
06-40818120
06-40818120
06-40118815
050-5797277
050-5893714 06-24206868
06-28979404
06-29396153
06-81932396
0528-278650
050-7370186
0598-390325
0598-618022
0599-615015
0594-517593
050-5417485
050-5417485
050-5348970
06-50624941

06-43174459
06-23348580

06-27373507
06-17248941
06-17248941
06-24206868

06-14554190
06-14650578
050-8502150
06-30397045

Viertallencompetitie
Topviertallen
Ronde: 1
ma 31-okt ESG
do
3-nov Groninger Comb.
vr
4-nov Assen
vr
4-nov SISSA 2

ma
ma
do
vr

Ronde: 2
14-nov ESG 2
14-nov Staunton
17-nov Groninger Comb. 2
18-nov Assen

-

ESG 2
Groninger Comb. 2
Staunton
SISSA

-

SISSA 2
SISSA
ESG
Groninger Comb.

do
8-dec
vr
9-dec
vr
9-dec
ma 12-dec

Ronde: 3
Groninger Comb.
SISSA 2
SISSA
ESG

-

Staunton
Groninger Comb. 2
ESG 2
Assen

ma 23-jan
do 26-jan
vr
27-jan
do
2-feb

Ronde: 4
Staunton
Groninger Comb.
Assen
Groninger Comb. 2

-

ESG 2
ESG
SISSA 2
SISSA

ma
ma
vr
vr

27-feb
27-feb
03 mrt
03 mrt

Ronde: 5
ESG
ESG 2
SISSA 2
SISSA

-

Staunton
Groninger Comb. 2
Groninger Comb.
Assen

ma
ma
do
vr

20 mrt
20 mrt
23 mrt
24 mrt

Ronde: 6
ESG
Staunton
Groninger Comb.
Assen

-

SISSA 2
Groninger Comb. 2
SISSA
ESG 2

Ronde: 7
ESG 2
Groninger Comb. 2
SISSA 2
SISSA

-

Groninger Comb.
Assen
Staunton
ESG

ma
do
vr
vr

10-apr
13-apr
21-apr
21-apr

.

Teamleiders Topviertallen:
Assen V1
Staunton V1
ESG V1
ESG V2
Groninger Comb. V1
Groninger Comb. V2
SISSA V1
SISSA V2

Rieks Taal
Anders Bay
Jan van Os
Jan van Os
Govert Pellikaan
Sake Jan de Boer
Paul ten Vergert
Willem Sipkema
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rieks_taal@hotmail.com
bay_anders@gmail.com
jan_vanos@live.nl
jan_vanos@live.nl
suzannegovert@gmail.com
sakejandeboer@live.nl
paultenvergert@hotmail.com
willem_s@hotmail.com
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0529-341975
06-40818120
06-40818120
050-3603030
06-22345756

Viertallen Noord
4-tal Noord
Ronde: 1
wo
9-nov KroKo
do 10-nov SleutelSchaak
do 10-nov Groninger Comb. 4
vr
11-nov Paardensprong

-

Haren & Oostermoer
SISSA Sisters
Groninger Comb. 3
Bedum

do
do
vr
vr

1-dec
1-dec
2-dec
2-dec

Ronde: 2
SleutelSchaak
Groninger Comb. 3
Haren & Oostermoer
SISSA Sisters

-

Groninger Comb. 4
KroKo
Paardensprong
Bedum

vr
di
wo
do

13-jan
17-jan
18-jan
19-jan

Ronde: 3
Paardensprong
Bedum
KroKo
Groninger Comb. 4

-

Groninger Comb. 3
Haren & Oostermoer
SleutelSchaak
SISSA Sisters

do
do
do
vr

9-feb
9-feb
9-feb
10-feb

Ronde: 4
SleutelSchaak
Groninger Comb. 4
Groninger Comb. 3
SISSA Sisters

-

Paardensprong
KroKo
Bedum
Haren & Oostermoer

Ronde: 5
Bedum
KroKo
Paardensprong
Haren & Oostermoer

-

SleutelSchaak
SISSA Sisters
Groninger Comb. 4
Groninger Comb. 3

Ronde: 6
KroKo
SleutelSchaak
Groninger Comb. 4
SISSA Sisters

-

Paardensprong
Haren & Oostermoer
Bedum
Groninger Comb. 3

Ronde: 7
Bedum
Groninger Comb. 3
Haren & Oostermoer
Paardensprong

-

KroKo
SleutelSchaak
Groninger Comb. 4
SISSA Sisters

di
wo
vr
vr

wo
do
do
vr

14 mrt
15 mrt
17 mrt
17 mrt

5-apr
6-apr
6-apr
7-apr

di
18-apr
do 20-apr
vr
21-apr
vr 12-mei

Teamleiders Viertallen Noord
Bedum
Menno van Heumen
mennovanheumen@gmail.com
Paardensprong
S.J. Burgsma
sjburgsma@hotmail.com
KroKo (ScepU)
Erwin Kok
kok.e@hotmail.com
SISSA Sisters
Sophie Welling
sophie_welling@hotmail.com
SleutelSchaak (GC) Jaap van der Graaf
j.vandergraaf@pucks.nl
Haren@Oostermoer Andreas Tasma
andreastasma@hotmail.com
Groninger Comb. V3 Annelies van den Heuvel anneliesiris@home.nl
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050-3012985
050-7852498
06-50624941
06-14650578
06-30397045

Groninger Comb. V4 Alex van Huisstede

alexvanhuisstede@gmail.com

Viertallen Midden
Ronde: 1
ma 7-nov Staunton 2
wo
9-nov ScepU
vr
11-nov Paardensprong 2

- Leek
- Groninger Comb. 5
- DAC

Ronde: 2
ma 28-nov Staunton 2
ma 28-nov DAC
vr
2-dec Leek

- Paardensprong 2
- ScepU
- Groninger Comb. 5

vr
wo
do

Ronde: 3
13-jan Paardensprong 2
18-jan ScepU
19-jan Groninger Comb. 5

- Leek
- Staunton 2
- DAC

Ronde: 4
vr
3-feb Leek
ma
6-feb Staunton 2
vr
10-feb Paardensprong 2

- DAC
- Groninger Comb. 5
- ScepU

Ronde: 5
ma 13 mrt DAC
wo 15 mrt ScepU
do 16 mrt Groninger Comb. 5

- Staunton 2
- Leek
- Paardensprong 2

Teamleiders Viertallen Midden
DAC
Groninger Comb. V5
Staunton V2
Paardensprong V2
Leek

Frans Boot
frans@boot499.nl
Broer Akkerboom
akkkoo@xs4all.nl
Bauke Koole
gewaaid@gmail.com
Ronald van Nimewegen a.r.vannimwegen@hetnet.nl
Frans Huisman
fransleek@gmail.com

050-3012985
050-5893714 06-24206868

ScepU

Arend Bensink

0595-424344 06-83638148
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0594-519008 06-52145775

Viertallen Zuid-Oost
Ronde: 1
ma 7-nov Rochade
- Ter Apel
ma 7-nov ESG 3
- Hoogeveen
do 10-nov Haren & Oostermoer 2 - HSP/Veendam
Ronde: 2
ma 28-nov Rochade
ma 28-nov Ter Apel
di 29-nov Hoogeveen

- ESG 3
- HSP/Veendam
- Haren & Oostermoer 2

Ronde: 3
ma 16-jan ESG 3
- Ter Apel
di
17-jan HSP/Veendam
- Hoogeveen
do 19-jan Haren & Oostermoer 2 - Rochade

ma
ma
ma

Ronde: 4
6-feb Rochade
6-feb ESG 3
6-feb Ter Apel

- HSP/Veendam
- Haren & Oostermoer 2
- Hoogeveen

Ronde: 5
di 14 mrt HSP/Veendam
- ESG 3
di 14 mrt Hoogeveen
- Rochade
do 16 mrt Haren & Oostermoer 2 - Ter Apel

Teamleiders Viertallen Zuid-Oost
HSP/Veendam
Piet Jongejan penningmeester@scveendam.nl 0598-785136 06-53616376
Rochade
Anton Wijsbeek a.h.wijsbeek@gasterra.nl
06-11005557
Ter Apel
Henk Prins
hjprinsderoo@ziggo.nl
0599-581840
Haren&OostermoerV2 Stefan Oosting stefan.oosting@home.nl
ESG V3
Jan van Os
jan_vanos@live.nl
06-40818120
Hoogeveen
Jeroen Bottema jeroen.bottema@tiscali.nl
0528-278650
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Noordelijke Schaakbond
Reglement op de Competitiewedstrijden
A.

Inleiding
Artikel 1

Dit reglement geldt voor de jaarlijks door de NOSBO te organiseren competities voor verenigingsteams en voor de daaruit eventueel voortvloeiende beslissingswedstrijden. Waar in dit reglement
sprake is van "hij" of "zijn", kan ook "zij" of "haar" gelezen worden. 'Schriftelijk' betekent zowel
fysiek als digitaal.
Verder bevat dit reglement aanvullende regels voor verenigingen die uitkomen in de KNSBcompetitie.
De NOSBO organiseert drie verschillende competities:
- "de NOSBO-competitie" om het kampioenschap van de NOSBO: de winnaar van de
Promotieklasse is NOSBO-kampioen en heeft het recht te promoveren naar de KNSB-competitie.
- "de bekercompetitie": de bekerwinnaar heeft het recht om uit te komen in de KNSBbekercompetitie in het opvolgende seizoen.
- "de viertallencompetitie": een competitie met vrije inschrijving, zonder rechten op promotie.
De "Wedstrijdbepalingen" zijn geldig voor alle competities, tenzij in het betreffende hoofdstuk een
afwijkende bepaling is opgenomen.

Artikel 2
a.

b.

c.

De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij het bestuur van de
NOSBO. Het bestuur delegeert deze taak aan het begin van het seizoen aan een van zijn
leden. Dit bestuurslid is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en beslist
alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich ter zake mochten voordoen.
Als het bestuurslid competitie niet in staat is zijn functie uit te oefenen, wijst het bestuur van
de NOSBO een plaatsvervanger aan. Voor het verwerken van uitslagen en dergelijke administratieve taken kan het bestuur een medewerker aanwijzen.
De uitslagen van de NOSBO-competitie, de Bekercompetitie en de Viertallencompetitie
worden voor ratingverwerking aangeboden aan de KNSB.

Artikel 3
a.

b.

c.

d.

Tegen de beslissing van een wedstrijdleider kan door een teamleider een bezwaar ingediend
worden bij het bestuurslid competitie. De wedstrijdleider moet van het in te dienen bezwaar,
voor de ondertekening aantekening maken op het wedstrijdformulier, onder vermelding van
de essentie van het bezwaar. Het bezwaar moet worden ingediend op de wedstrijddag of de
dag erna.
Binnen drie werkdagen dient de teamleider zijn bezwaar, voorzien van een toelichting,
schriftelijk in te dienen bij het bestuurslid competitie, met afschrift aan de betrokken
wedstrijdleider en de teamleider van de tegenstander.
In het bezwaar moet aangegeven worden: de aangevochten beslissing van de wedstrijdleider
en zoveel mogelijk informatie over de omstandigheden zoals de stelling en de notatie van de
partij, de stand van de klokken op het gewraakte moment.
In geval van een bezwaar is de teamleider verplicht uiterlijk de dag na de wedstrijd het door
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e.

f.

beide teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend uitslagformulier aan het bestuurslid
competitie of een door hem aan te wijze persoon te verzenden, ook al zijn niet alle partijen
uitgespeeld. (per post, of gescand per e-mail)
Desgewenst kunnen de wedstrijdleider en/of de teamleider van de tegenpartij ook binnen
drie werkdagen na de wedstrijd schriftelijk hun visie op de gebeurtenissen geven aan het
bestuurslid competitie, eveneens met afschrift aan betrokken wedstrijdleider en teamleiders.
Het bestuurslid competitie zendt zijn beslissing over het bezwaar binnen 1 week na
ontvangst aan de betrokken teams en publiceert deze op de NOSBO-website.

Artikel 4
Tegen een door het bestuurslid competitie of diens plaatsvervanger genomen beslissing kan door
(de) belanghebbende vereniging(en) in beroep worden gegaan bij de Commissie van Beroep.
Dit beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed, binnen 7 dagen nadat de beslissing de
vereniging(en) heeft bereikt, worden ingediend bij de secretaris van de NOSBO, onder gelijktijdige
toezending van een afschrift aan het bestuurslid competitie en aan de rechtstreeks betrokken
teamleiders en wedstrijdleider.

B.

Wedstrijdbepalingen
Artikel 5

a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de "FIDE-Regels voor het
schaakspel", tenzij in dit reglement anders is bepaald.
Elke vereniging is verplicht ervoor te zorgen, dat in haar speellokaal tijdens NOSBOwedstrijden een exemplaar van dit en van het FIDE-reglement aanwezig is.
De 'verzuimtijd' als bedoeld in art. 6.7a van de FIDE-regels bedraagt 1 uur.
Als uitzondering op FIDE-regel 11.3b is het tijdens de wedstrijd een speler toegestaan om een
mobiele telefoon in het spelersgebied bij zich te dragen; dit toestel dient geheel uitgeschakeld
te zijn. De wedstrijdleider kan bij uitzondering toestemming verlenen het toestel te
gebruiken; dit dient voor aanvang van de partij te worden aangevraagd en kan alleen
gebeuren onder toezicht van de wedstrijdleider of zijn assistent. De wedstrijdleider
informeert de tegenstander zodra hij deze toestemming verleent.
Wanneer een mobiele telefoon toch geluid maakt, moet de speler deze onmiddellijk
uitschakelen. De speler wordt bestraft met vermindering van zijn speeltijd met vijf minuten,
de tegenstander krijgt vijf minuten tijd erbij. Indien de telefoon van die speler daarna
nogmaals geluid maakt, dan wordt de partij voor hem verloren verklaard.
In andere gevallen dan vermeld onder d of e leidt het in de hand nemen en/of gebruiken van
de telefoon tot verlies van de partij.
Het aanhangsel G, over 'Versneld beëindigen', is in de NOSBO-competities uitsluitend geldig
bij wedstrijden die met analoge klokken gespeeld worden. In dat geval geldt artikel G5.

Artikel 6
a.

b.

Het thuisspelende team moet voor het begin van de wedstrijd de wedstrijdleider aanstellen.
Wanneer onduidelijk is welk team thuis speelt, bepaalt het bestuurslid competitie welk team
de wedstrijdleider aanstelt. Het bestuurslid competitie kan voor elke wedstrijd zelf de
wedstrijdleider aanstellen.
Het verdient de voorkeur een wedstrijdleider met kennis van de spelregels aan te stellen, die
niet zelf meespeelt; indien de wedstrijdleider zelf aan de wedstrijd deelneemt, dan
prevaleren zijn plichten als wedstrijdleider boven die als speler.
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Artikel 7
Bij alle wedstrijden van de competitie geldt in de speelzaal een rookverbod.

Artikel 8
In principe wordt de competitie gespeeld op avonden van maandag t/m vrijdag.

Artikel 9
a.
b.

Alle partijen van een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld, met uitzondering van
die, welke in onderling overleg vooruit gespeeld zijn.
Het aantal partijen per wedstrijd dat vooruit gespeeld mag worden bedraagt maximaal de
helft min één. (zie ook art. 25)

Artikel 10
a.

b.
c.
d.

Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling van
hun teams aan de wedstrijdleider. Deze zorgt ervoor dat beide opstellingen op het
wedstrijdformulier worden ingevuld. De opstelling bevat de namen der spelers in de
volgorde waarin zij aan de borden zullen plaatsnemen.
Indien een der opgestelde spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een vervanger wordt
ingezet voor de verzuimtijd is verstreken; echter nooit meer dan 1 speler per team.
Het thuisspelende team speelt aan de even genummerde borden met wit, het bezoekende
team speelt met wit aan de oneven genummerde borden.
Het bestuurslid competitie kan in bijzondere gevallen een bezoekend team formeel als
thuisspelend team aanwijzen met het oog op de kleurverdeling genoemd in lid c.

Artikel 11
a.
b.

c.

Het thuisspelende team zorgt voor het wedstrijdlokaal, borden, stukken, klokken en
notatiepapier.
Indien het thuisspelende team onvoldoende klokken bezit, mag het van het uitspelende team
verlangen voor de helft van het aantal benodigde klokken te zorgen, mits dit verlangen
vermeld is in de competitiegids.
Indien speellokaal en/of materiaal op het aanvangstijdstip niet gereed zijn voor de wedstrijd,
wordt de hierdoor verloren gegane tijd bij het feitelijke begin van de partij in mindering
gebracht van de speeltijd van de speler(s) van dat team dat met betrekking tot lid a. of b. in
gebreke is gebleven.

Artikel 12
a.

b.

Alle wedstrijden beginnen om 19.45 uur, tenzij de thuisspelende vereniging bij aanvang van
de competitie bij het bestuurslid competitie meldt dat dit tijdstip 19.30 of 20.00 uur wordt.
Dit tijdstip is het aanvangstijdstip.
Op het vastgestelde aanvangstijdstip moeten de klokken aan alle borden aan de gang
worden gebracht.

Artikel 13
a.

Het aantal spelers waarmee een team binnen een uur na het aanvangstijdstip minimaal moet
opkomen bedraagt:
- bij een achttal 5; - bij een zestal 4; - bij een viertal 3;
verminderd met het aantal vooruit gespeelde partijen.
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b.

c.

d.

Is dit niet het geval, dan geldt de wedstrijd als niet gespeeld.
Als het een teamleider duidelijk wordt dat zijn team niet met het vereiste aantal spelers kan
verschijnen, moet hij de tegenstander hiervan zo snel mogelijk telefonisch hiervan op de
hoogte stellen. De teamleider dient de reden van het niet opkomen zo spoedig mogelijk
schriftelijk mede te delen aan het bestuurslid competitie.
Indien het bestuurslid competitie ervan overtuigd is dat het team door overmacht niet
(volledig) kon opkomen kan hij een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd vaststellen.
Anders verklaart hij de wedstrijd gewonnen voor de tegenstander, met een heel bordpunt
voor iedere opgekomen speler van die tegenstander. Bovendien worden twee matchpunten
in mindering gebracht bij het niet opgekomen team.
Tevens kan het bestuurslid competitie de betrokken vereniging een boete opleggen, waarvan
de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 14
a.
b.

Aan de winnaar van een partij wordt een bordpunt toegekend; voor een remisepartij krijgt
elk van de spelers een half bordpunt.
Het team, dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, krijgt 2 wedstrijdpunten;
behalen beide teams evenveel bordpunten, dan krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.

Artikel 15
a.

b.
c.
d.
e.
f.

De wedstrijdleider zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijd het door de NOSBO (digitaal)
beschikbaar gestelde wedstrijdformulier door beide teamleiders en de wedstrijdleider wordt
ondertekend.
De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop
vermelde gegevens.
De teamleider bewaart het ondertekende wedstrijdformulier tot één maand nadat de
competitie is beëindigd.
Het bestuurslid competitie kan op elk moment het ondertekende wedstrijdformulier
opvragen bij de teamleider.
De teamleider zorgt ervoor dat de dag na de wedstrijd voor 18.00 uur het online
wedstrijdformulier wordt ingevuld en verzonden.
Het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in dit artikel kan worden bestraft met een
boete waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering,
onverminderd de plicht om alsnog hieraan te voldoen.

Artikel 16
Op het wedstrijdformulier moet in ieder geval worden vermeld:
a.
de naam van de wedstrijdleider;
b.
de gedetailleerde uitslag met een duidelijke opgave van de kleurverdeling en van niet
opgekomen spelers; namen van spelers dienen zo opgegeven te worden, dat persoonsverwisselingen niet mogelijk zijn.
c.
het teamnummer ingeval de speler een invaller is;
d.
eventuele bezwaren en opmerkingen over onregelmatigheden tijdens de wedstrijd, voor
zover deze van belang zijn.
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C.

NOSBO-competitie
Artikel 17

De competitie om het kampioenschap van de NOSBO wordt als regel gehouden tussen 1
september en 1 juni daaropvolgend.

Artikel 18
a.

b.

c.

d.

e.

Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan aan de competitie deelnemen met 1 of meer
teams. Verenigingen kunnen, na verkregen toestemming van het NOSBO-bestuur,
gezamenlijk teams vormen, die als combinatie uit die verenigingen deelnemen.
De verenigingen moeten schriftelijk aan het bestuurslid competitie het aantal teams opgeven
waarmee zij wensen deel te nemen, voor de datum die op het daartoe verstrekte formulier is
vermeld. Het bestuurslid competitie kan de aanmeldingstermijn voor de laagste klasse
verlengen met maximaal 6 weken.
Teams die op grond van resultaten in het voorgaande seizoen recht hebben op deelname in
de promotieklasse en de eerste klasse worden geacht die plaats in het nieuwe seizoen in te
nemen. Verenigingen die hieraan niet kunnen voldoen, zijn verplicht dit voor 1 juli te
melden aan het bestuurslid competitie.
Teams kunnen voor de tweede en lagere klassen als jeugdteam worden opgegeven (zie art.
27-29). Na sluiting van de aanmeldingstermijn volgens lid b ligt vast welke teams jeugdteam
zijn.
Het bestuurslid competitie kan bij aanmelding of terugtrekking van een team na de sluiting
van de betreffende termijn of een verzuim t.a.v. lid c de betreffende vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 19
a.
b.
c.

Het bestuurslid competitie deelt de teams in klassen in, daarbij volledig rekening houdend
met de in het vorige competitiejaar verworven rechten van de teams.
Teams, die uit de KNSB-competitie zijn gedegradeerd, worden in het daaropvolgende
competitiejaar geplaatst in de hoogste klasse.
In het algemeen wordt een team, dat in het voorafgaande jaar niet was ingedeeld, geplaatst
in de laagste klasse. Als het bestuurslid competitie daartoe gegronde redenen aanwezig acht,
dan kan zulk een team in een hogere klasse worden ingedeeld, mits de reeds verkregen
rechten van de andere teams worden geëerbiedigd.

Artikel 20
Het bestuurslid competitie kan de klassen onderverdelen in parallelgroepen, daarbij zo redelijk
mogelijk de belangen van een regionale indeling en een evenwichtige verdeling der krachten tegen
elkaar afwegend.

Artikel 21
a.
b.
c.

Wedstrijden worden aan 4, 6 of 8 borden gespeeld.
In parallelgroepen van eenzelfde klasse worden de wedstrijden aan eenzelfde aantal borden
gespeeld.
Het vastgestelde aantal borden per wedstrijd kan slechts worden gewijzigd door een
Algemene Vergadering, die minimaal 2 maanden voor de aanvang van de competitie wordt
gehouden.
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Artikel 22
a.
b.

In alle klassen behalve de laagste wordt in de verschillende groepen een halve competitie
gespeeld.
De laagste klasse wordt door het bestuurslid competitie ingedeeld op een wijze die het meest
past bij het aantal teams. Hierbij is ook een grotere poule met Zwitserse indeling mogelijk,
zie art. 24d. Het bestuurslid competitie presenteert de hoofdlijnen van de beoogde opzet in
de voorafgaande Algemene Vergadering.

Artikel 23
Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 18.b kunnen de deelnemende verenigingen hun wensen
kenbaar maken met betrekking tot de vaststelling der wedstrijden; met deze wensen zal door het
bestuurslid competitie zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Artikel 24
In het algemeen gelden de volgende regels:
a.
het bestuurslid competitie stelt aan het begin van het seizoen plaats en datum van de te
spelen wedstrijden vast.
b.
het bestuurslid competitie zorgt voor een zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de af te leggen afstanden. Zoveel
mogelijk zullen uitwedstrijden van het ene jaar het volgende jaar thuiswedstrijden zijn.
c.
Als teams van eenzelfde vereniging in 1 groep zijn ingedeeld, dan spelen ze in de eerste
ronde(n) tegen elkaar.
d.
In geval van Zwitserse indeling gelden de volgende regels: het bestuurslid competitie stelt
aan het begin van het seizoen de speelweken van de te spelen wedstrijden vast. Verder stelt
hij de wedstrijden van de eerste twee ronden vast. Direct na elke speelronde stelt hij de
indeling van de tweede volgende ronde vast, uitgaande van een voorlopige tussenstand met
gelijkspelen in de reeds vastgestelde eerstvolgende ronde.
Indien een wedstrijd na het geplande einde van een speelronde nog niet gespeeld is, zal deze
wedstrijd voor de Zwitserse indeling als onbeslist beschouwd worden.
e.
het bestuurslid competitie zorgt voor een zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, de overige verlangens uit lid b. kunnen in dit indelingssysteem moeilijker
gehonoreerd worden.

Artikel 25
a.

b.

c.

d.

Teamleiders mogen in onderling overleg een vroegere datum en/of een andere plaats
overeenkomen, dan de door het bestuurslid competitie vastgestelde. Elke wijziging moet
meteen schriftelijk aan het bestuurslid competitie worden medegedeeld.
Een wedstrijd kan slechts worden uitgesteld als het bestuurslid competitie hiervoor
toestemming verleent. Een verzoek tot uitstel moet minstens 10 dagen voor de vastgestelde
datum schriftelijk worden ingediend bij het bestuurslid competitie, onder vermelding van
het resultaat van het overleg met de tegenpartij.
In geval van overmacht, waardoor niet kan worden voldaan aan de in lid b. genoemde
termijn, is de verzoekende vereniging verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met het
bestuurslid competitie en met de tegenpartij. Als het bestuurslid competitie met dit verzoek
akkoord gaat, bepaalt hij zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de wedstrijd.
Het bestuurslid competitie kan bij herhaald niet opkomen van een team dat team uit de
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competitie nemen, alle resultaten annuleren en het team voor de volgende competitie een
klasse terugzetten. Hij kan tevens de betreffende vereniging een boete opleggen waarvan de
hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 26
In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten plus
30 seconden toegevoegde tijd per zet. Verenigingen die nog niet voldoende digitale klokken ter
beschikking hebben, kunnen voor de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 voor teams in de tweede
klasse dispensatie vragen bij het bestuurslid competitie en daar nog spelen met analoge klokken.
Het speltempo is in dat geval 40 zetten in 1.45 uur, daarna 15 minuten extra voor de rest van de
partij. Welke vereniging speelt met welke klokken wordt vermeld in de competitiegids. Zie ook art.
11 b.

Jeugdteams
Artikel 27
In een jeugdteam mag elke wedstrijd niet meer dan een kwart (afgerond naar boven) van de
opgestelde spelers ouder zijn dan de jeugdcategorie B.

Artikel 28
Een aangepast speeltempo van 60 min. + 30 sec. per zet (of bij dispensatie analoog 90 min pppp) is van
toepassing als:
a.
een wedstrijd tegen een als zodanig opgegeven jeugdteam niet op vrijdag plaatsvindt;
b.
een jeugdteam een niet-plaatselijke uitwedstrijd speelt, dit is op meer dan 15 kilometer
reisafstand van de eigen speellocatie.

Artikel 29
Bij de indeling streeft het bestuur ernaar de jeugdteams zoveel mogelijk op vrijdag te laten spelen.

Speelgerechtigdheid
Artikel 30
a.

b.
c.
d.

Elke vereniging moet van alle teams uiterlijk één week voor de eerst vastgestelde wedstrijd
in de betreffende klasse, de opstelling van de daarin uitkomende teams aan het bestuurslid
competitie verstrekken.
De opstellingen moeten uit minimaal 1 speler per bord bestaan.
Elke onder lid b. genoemde speler moet als lid van de betreffende vereniging bij de NOSBO
staan ingeschreven.
Teams van één vereniging worden opgegeven in volgorde van aflopende gemiddelde rating,
gerekend over de sterkste 8 of 6 opgegeven spelers naar gelang het aantal borden in de klasse
waarvoor dat team wordt opgegeven. Wanneer een hoger genummerd team toch gemiddeld
meer dan 20 punten hogere rating heeft, kan het bestuurslid competitie de nummering en
daarmee de indeling van die teams zodanig aanpassen dat wel voldaan wordt aan de eerste
volzin van dit artikel.

Artikel 31
Het niet nakomen van de verplichtingen van artikel 30 wordt bestraft met een boete, waarvan de
hoogte vooraf door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, onverminderd het alsnog
nakomen van de verplichting.
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Artikel 32
a.
b.
c.

Het team waarvoor een speler is opgegeven is zijn basisteam. Gedurende het lopende
seizoen is het niet mogelijk dat een speler doorschuift naar een ander team.
Het blijft het gehele seizoen mogelijk extra spelers voor een team op te geven.
Een niet voor enig team opgegeven speler krijgt als basisteam het team waarvoor hij de
eerste maal uitkomt.

Artikel 33
Het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal vier keer toegestaan voor een hoger
team uit te komen dan zijn basisteam.
Dit artikel is niet van toepassing op spelers waarvan het basisteam KNSB-competitie speelt en
tevens niet van toepassing op beslissingswedstrijden.
Het is voor een speler niet toegestaan tijdens dezelfde speelronde voor meerdere teams van zijn
club in dezelfde klasse uit te komen, met uitzondering van parallelgroepen.

Artikel 34
a.

Het is niet toegestaan uit te komen met een speler die:
1. een hoger team als basisteam heeft;
2. dan wel eerder het seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen in de
NOSBO-competitie;
3. dan wel eerder het seizoen is opgegeven voor de KNSB-competitie;
4. dan wel eerder het seizoen voor een andere NOSBO-vereniging is uitgekomen in de KNSBcompetitie;
5. dan wel eerder het seizoen vaker dan vier keer is uitgekomen voor de KNSB-competitie;
6. dan wel niet voor de betreffende vereniging als lid staat ingeschreven bij de NOSBO.
b.
Het bestuurslid competitie kan dispensatie verlenen van het bepaalde in lid a.2. Hiertoe moet
schriftelijk, met redenen omkleed, bij hem een verzoek worden ingediend.
c.
Bij beslissingswedstrijden kunnen alleen spelers opgesteld worden die in het lopende seizoen
voor het betrokken team hebben gespeeld.

Artikel 35
a.
b.

c.

Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart het bestuurslid competitie de
partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
Bij het opstellen van te veel oudere spelers volgens artikel 27 wordt, om de overtreder(s)
onder hen vast te stellen, eerst gekeken naar winnaars, daarna remiserenden en daarna
verliezers.
Bovendien kan aan de betrokken vereniging een boete worden opgelegd waarvan de hoogte
vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Kampioenschap, promotie en degradatie
Artikel 36
a.
b.

Aan het eind van de competitie wordt de rangorde binnen een groep bepaald door het
behaalde aantal wedstrijdpunten.
Hebben 2 of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten behaald, dan wordt hun
onderlinge volgorde bepaald door het behaalde aantal bordpunten.
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c.

Is ook het aantal bordpunten gelijk dan wordt hun onderlinge volgorde bepaald door het
onderling resultaat.

Artikel 37
Als voor promotie of degradatie twee of meer teams uit verschillende groepen in aanmerking
komen, dan worden beslissingswedstrijden gespeeld.

Artikel 38
a.

b.

c.

Als de rangorde als genoemd in de artikelen 36 en 37 geen uitsluitsel geeft over kampioenschap, promotie of degradatie, dan spelen de belanghebbende teams een of meerdere
beslissingswedstrijden volgens een door het bestuurslid competitie vast te stellen schema.
Wordt op de in lid a. beschreven wijze geen beslissing verkregen dan wordt het resultaat (de
resultaten) over de eerste 6 borden doorslaggevend. Indien dit nog geen beslissing geeft
vervolgens het resultaat (de resultaten) aan de eerste 4 respectievelijk eerste 2 borden.
Wordt op de in lid a. en b. beschreven wijze geen beslissing verkregen, dan beslist het lot.

Artikel 39
Voor alle beslissingswedstrijden geldt, dat alleen die wedstrijden worden gespeeld, die
noodzakelijk zijn om tot een beslissing te komen.

Artikel 40
a.
b.

De kampioen van de hoogste klasse krijgt de titel "NOSBO-kampioen" onder toevoeging van
het betreffende competitiejaar.
Onder de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar wordt op de
jaarvergadering 1 schaakklok verloot.

Artikel 41
De promotie- en degradatieregeling voor de competitie wordt bekend gemaakt op de daaraan
voorafgaande Algemene Vergadering.

D.

Viertallencompetitie
Artikel 42

De viertallencompetitie van de NOSBO wordt als regel gehouden tussen 1 oktober en 1 juni
daaropvolgend.

Artikel 43
a.
b.

Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan aan de competitie deelnemen met 1 of meer
viertallen.
De viertallencompetitie staat ook open voor viertallen van verenigingen aangesloten bij de
FSB, SBO, of Osbo. Van deze teams kan een inschrijfgeld gevraagd worden.

Artikel 44
Het bestuurslid competitie deelt de viertallen in klassen in, rekening houdend met de opgegeven
speelsterkte van de teams en de regionale verdeling van de teams.
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Gestreefd wordt naar klassen van 8 viertallen die een halve competitie spelen.
Varianten: 2 poules van 6 met aansluitend kruis-halve-finales en daarna een ('troost'- )finale;
poules van 4 met dubbelrondige competitie.

Artikel 45
Art. 23 en 25 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing in de viertallencompetitie.

a.

b.
c.

Artikel 46
De verenigingen moeten van alle viertallen waarmee zij wensen deel te nemen, aan het
bestuurslid competitie schriftelijk tenminste vier spelers opgeven, en wie van hen de
teamleider is, voor de datum die op het daartoe beschikbaar gestelde formulier is vermeld.
Elke onder lid a. genoemde speler moet als lid van de betreffende vereniging bij de KNSB
staan ingeschreven.
Niet tijdig of niet volledig inschrijven kan betekenen dat een team niet wordt ingedeeld.

Artikel 47
a.

b.

De opgegeven teams worden per vereniging oplopend genummerd volgens aflopende
gemiddelde KNSB-rating. Het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal drie
keer toegestaan voor een hoger (= lager genummerd) team uit te komen.
Bij het inzetten van een vervanger in het viertal moet de teamleider zo mogelijk een speler
van ongeveer gelijke sterkte inzetten, als dat niet lukt, dan een sterkere/zwakkere, en dit nog
melden bij de tegenstander.

Artikel 48
Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart het bestuurslid competitie de partij
steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

Artikel 49
Het speeltempo bedraagt 90 min p.p. voor de hele partij. Verenigingen kunnen aangeven in deze
klassen ook met digitale klokken te spelen. Het speeltempo is dan 60 minuten plus 30 seconden
toegevoegde tijd per zet. Tijdens het seizoen kan een vereniging (na melding aan het bestuurslid
competitie) overstappen van analoge op digitale klokken, maar niet andersom.

E. Bekercompetitie
Artikel 50
Tot deelname aan de bekercompetitie zijn gerechtigd alle teams van de verenigingen die uitkomen
in de NOSBO-competitie. De verenigingen moeten van alle teams de teamleider opgeven, voor de
datum die op het daartoe beschikbaar gestelde formulier is vermeld.
Een NOSBO-vereniging die noch in de NOSBO-competitie noch de KNSB-competitie uitkomt, kan
dispensatie aanvragen om één team in te schrijven.

Artikel 51
Bij het terugtrekken van een team of bij het niet op komen dagen voor een vastgestelde
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wedstrijd wordt een boete opgelegd waarvan de hoogte vooraf is vastgesteld door de ALV.
Het team wordt verwijderd uit de bekercompetitie.

Artikel 52
De wedstrijden worden gespeeld in de maanden oktober t/m mei volgens het knock-outsysteem
(het team dat verliest is uitgeschakeld). De organisator stelt datum, tijd en locatie van de
wedstrijden vast. In onderling overleg kunnen de verenigingen een andere locatie of een eerder
tijdstip kiezen.

Artikel 53
De paring geschiedt door loting. In principe is er een voorronde om het aantal teams terug te
brengen tot een macht van 2. Sterke teams kunnen worden vrijgesteld van de voorronde.
De organisator houdt bij de loting van de voorronde en rondes met meer dan 16 teams rekening
met de reisafstanden. Voor de loting in deze rondes vormt hij eerst enkele regionale groepen,
waarbinnen loting plaatsvindt.

Artikel 54
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De wedstrijden worden aan vier borden gespeeld; een speler kan ook wedstrijdleider zijn.
Elke op te stellen speler moet op de speeldatum speelgerechtigd zijn voor het
overeenkomstige team in de NOSBO-competitie.
Een speler mag tijdens een bekerronde slechts voor één team van zijn vereniging uitkomen.
Het opstellen van een speler in strijd met lid b of c betekent verlies van de partij voor die
speler.
Vooruit spelen van partijen is niet toegestaan, een team dat met minder dan drie spelers
opkomt verliest met 4-0.
Voor aanvang van de wedstrijd wordt geloot welk team met wit speelt aan de oneven
borden.

Artikel 55
In de bekercompetitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten
plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet. Verenigingen die nog niet voldoende digitale klokken
ter beschikking hebben, kunnen voor het seizoen 2016-2017 dispensatie vragen bij het bestuurslid
competitie en nog spelen met analoge klokken. Het speltempo is in dat geval twee uur voor de
hele partij. Welke vereniging speelt met welke klokken wordt vermeld in de competitiegids. Zie
ook art. 11 b.

Artikel 56
Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft behaald. Indien de
wedstrijd in 2-2 eindigt, spelen dezelfde spelers tegen elkaar met verwisselde kleuren een
snelschaakpartij met 3 minuten p.p. plus 2 sec. per zet (of 5 min. p.p. bij dispensatie voor analoge
klokken). Is na het snelschaken de stand weer gelijk, dan wordt de uitslag bepaald aan de eerste
drie borden van de gewone partijen. Is de stand dan nog gelijk, dan is de uitslag aan de eerste twee
borden van de gewone partijen bepalend; is de stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het
eerste bord doorslaggevend.
Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist het resultaat aan de eerste drie borden in
het snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag van de eerste twee borden; is ook
dit gelijk dan beslist het resultaat aan het eerste bord. Indien alle partijen in remise zijn geëindigd,
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dan wordt er geloot om plaatsing in de volgende ronde.

Artikel 57
De winnaar van de NOSBO- beker heeft het recht om het volgende seizoen mee te spelen in de
bekercompetitie van de KNSB. Dit recht schuift door wanneer er geen gebruik van gemaakt wordt,
of mag worden wegens promotie naar de KNSB. Het valt dan toe aan het team dat het verst is
doorgedrongen. Betreft dit meer dan 1 team, dan beslissen de bordpunten van de laatste wedstrijd
en zo nodig weglating van lagere borden en tenslotte loting.

Slotbepalingen
Artikel 58
Reiskostenvergoeding vindt plaats volgens een door de Algemene Vergadering vast te stellen
regeling.

Artikel 59
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 september 2014 en treedt in
werking met ingang van het competitieseizoen 2014/2015.
Wijzigingen in art. 26, 28, 30 en 56 zijn vastgesteld tijdens de ALV van 16 september 2015 en treden
onmiddellijk in werking.
Wijzigingen in art. 9, 10, 11, 13, 15, 46, 47, 48 en 51 zijn vastgesteld tijdens de ALV van 25 mei 2016
en treden onmiddellijk in werking.
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Promotie-degradatieregeling 2016-2017
Er kunnen maximaal 4 NOSBO teams degraderen uit de KNSB (Groninger Combinatie 3, SISSA 3,
Staunton spelen in 3A, Spassky’s en HSP/Veendam in 3B).
Er promoveert 1 NOSBO team naar de KNSB
0 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De kampioen promoveert, nr 10 degradeert
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8 degraderen
1 degradant uit de KNSB
Promotieklasse: De kampioen promoveert, nr 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7 spelen een beslissingswedstrijd, de
nummers 8 degraderen
2 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De kampioen promoveert, nr. 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7 en 8 degraderen
3 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De kampioen promoveert, nr 7 t/m 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 6 spelen een beslissingswedstrijd, de
nummers 7 en 8 degraderen
4 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De kampioen promoveert, nr 6 t/m 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, nummers 6, 7 en 8 degraderen
In alle gevallen geldt voor de tweede klasse: De nummers 1 van de negenkampen 2A en 2B
promoveren naar de eerste klasse.
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Financiële regelingen
Deze regelingen zijn 't laatst vastgesteld op de
Algemene Ledenvergadering van 16 september 2015 en worden direct van kracht.

A. Geldbedragen reglementen
artikel

korte omschrijving

bedrag

Huishoudelijk Reglement
Artikel 6
Te laat betalen contributie
Artikel 8
Cautie beroepsschrift

€ 15,=
€ 30,=

Reglement op de Competitiewedstrijden,
Boetes
Artikel 13 Niet opkomen met voldoende spelers
Artikel 15 Invullen / opsturen wedstrijdformulier
Artikel 21 Opgave teams voor competitie
Artikel 28 Herhaald niet opkomen van een team
Artikel 31 Opgave teams en opstellingen
Artikel 35 Meespelen niet gerechtigde speler
Artikel 51 Terugtrekken/niet opkomen bekerteam
Overig
Artikel 44 Inschrijfgeld niet-NOSBO-viertal

€
€
€
€
€
€
€

30,=
30,=
60,=
60,=
30,=
30,=
30,=
€ 0

Reglement op de jeugdclubcompetitie

Artikel 5

€ 60,=

terugtrekking na inschrijving

De boetes die in het kader van dit reglement zijn opgelegd, dienen binnen een maand betaald te
worden. Indien de boete niet op tijd is betaald, dan volgt er een aanmaning onder gelijktijdige
verhoging van de boete met 10 %, met een minimum van €10,-.

B. Regeling Reiskosten ex art. 58 Competitiereglement.
Reiskosten worden vergoed voor elk team voor elke uitwedstrijd in de NOSBO competitie.
Per wedstrijd wordt vergoed een bedrag per kilometer voor één voertuig voor de afstand (heen en
terug) tussen de clublokalen, verminderd met 30 km.
De vergoeding per kilometer bedraagt € 0,25.
Voor de bepaling van de afstand gebruikt het bestuur een afstandstabel die op de website wordt
gepubliceerd.

NOSBO Competitiegids 2016-2017

32

