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Noordelijke Schaakbond

Verslag Algemene Ledenvergadering 3 juni 2015
Denksportcentrum Jannes van der Wal, Groningen

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, E. Hondema, F. van Amerongen. 
17 Verenigingen: Bedum (M. van Heumen, K. Fongers), DAC (L. Maas), ESG (J. van
Os, B. van Os), Groningen (W. Krijnen, P. Zilverberg), Schaakkwartier (D. Schuttel),
Staunton (J. Groot), Hoogeveen (M. Snuverink), HSP (J. Havinga), Leek (F. 
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Huisman, P. Doller), Lewenborg (R. Frieswijk, J. Schut, B. Hoogeboom), Van der 
Linde (K. Wiersema), Roden (L. Boskma), SISSA (K. Lambrechts), Ten Boer (R. 
Kroon, J. Pilon), Veendam (Th. Mooijman, P. Jongejan), Oostermoer (B. Dröge, S. 
Oosting), SCEPU (J. Pilon), Groninger Combinatie (F.v.Hamond); 
KNSB (A. Rongen)
afwezig m.k.: 4: Het Kasteel, Ter Apel, Valthermond, Spassky's
afwezig z.k.: 9: Assen, Eelde/P, Haren, Kruit, Middelstum, Rochade, Unitas, Dwingeloo, 
Paardensprong

1. Opening 19.35 uur. 
2. Mededelingen:
- De Noordelijke schaakwereld werd opgeschrikt door het bericht van het 
plotseling overlijden van Douwe Algera, prominent lid van de SV Van der Linde en
gewaardeerd lid van onze Commissie van Beroep.
- De NOSBO feliciteert SISSA met het kampioenschap van het tweede team in 
klasse 3A en Haren en Oostermoer en Hoogeveen met de promotie van hun eerste 
teams naar de KNSB.
- Schaakclub Groningen en Schaakvereniging Unitas houden beide binnenkort een 
ledenvergadering waarin de leden gevraagd wordt in te stemmen met een fusie 
van beide verenigingen.
- Bij Schaakclub Ten Boer is het aantal seniorleden dusdanig gedaald, dat besloten 
is de seniorenafdeling op te heffen. De florerende jeugdafdeling gaat wel door.
- Sinds zomer 2013 is het bestuur bezig met het laten bouwen van een nieuwe 
website. Er is contact gezocht met de bouwer van de OSBO-site en aanvankelijk 
leek er een mooie nieuwe site aan te komen (zie verslag ALV sept '14). Daarna is de 
communicatie van twee kanten wat in het slop geraakt, maar pogingen van het 
bestuur om het proces weer van de grond te trekken zijn vergeefs geweest. 
Gelukkig waren de afspraken zo dat hierbij geen kosten gemaakt zijn door de 
NOSBO. Inmiddels is contact gezocht met een van de bouwers van de huidige site 
en de ontwikkelingen zijn tot nu toe hoopgevend. De voorzitter spreekt de hoop uit
dat bij de start van het nieuwe seizoen de nieuwe site een feit is.
Ingekomen stukken: Voorstel van ESG om competitie op zaterdag te gaan spelen. 
zie pt. 6.
Brief Zwanepol aan KNSB over afkeuren DGT 2000. Ter kennisneming aan de 
leden, wordt niet hier behandeld.
3. Verslag ALV 17 september 2014
Oostermoer meldt dan Van Huizen ten onrechte niet is vermeld bij de aanwezigen, 
hierbij alsnog.
Huisman meldt nav. .. nog eens dat clubs wel problemen gaan krijgen als het 
voornemen van het bestuur om alle competitieronden in 1 speelweek te houden 
doorgaat. 
Krijnen ziet wel dat bij de behandeling van de reglementen het voorstel tot reductie
van de Promotieklasse tot 8 teams is verworpen, maar mist elke verwijzing naar de 
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uitgebreide discussie die daaraan is voorafgegaan. antw: de secretaris kon uit zijn 
aantekeningen van zo laat op de avond ook niet meer een grote lijn naar voren  
halen, sorry. 
De vergadering had ook verzocht om in de Bondsraad te vragen om verlaging van 
de afdracht. 
Het is de afvaardiging duidelijk geworden dat er geen schijn van meerderheid voor
een dergelijk voorstel te vinden zou zijn. Met deze opmerkingen is het verslag 
vastgesteld.

4. KNSB-zaken
Namens het KNSB-bestuur is deze keer de secretaris, dhr. A. Rongen, aanwezig.
Wat hij hier heeft gehoord, hoort hij ook bij andere bonden: overal lopen 
ledenaantallen terug en daarmee de afdrachten aan de KNSB. Minder afdrachten 
leidt tot minder diensten, willen we dat wel? Kijk maar op schaakbond.nl naar wat 
er allemaal gebeurt!
De hele sport staat onder druk, een groot deel van de inkomsten is afkomstig van 
Toto en Lotto en die post is afgelopen jaren met 8 à 9% gedaald. En met minder 
leden nemen ook de overige (op ledenaantallen gebaseerde) subsidiebijdragen af.
De dalende trend is voor een deel gekeerd door invoering van nieuwe soorten 
lidmaatschap. En nieuwe initiatieven om nieuwe doelgroepen aan te boren.  Zo is 
een nieuw programma voor schaaklessen op scholen van start gegaan: Chessity. 
Een nieuwe leermethode voor de schooljeugd, meer spelenderwijs leren dan 
volgens de precieze stappenmethode. Lesgeven kan hier meer met eigen 
leerkrachten, namens de schaakwereld zijn er ambassadeurs in de scholen. Zie ook 
http://www.schaakbond.nl/home/chessity.
De eenmalige korting op de NOC*NSF-subsidie is voorlopig opgevangen door 
besparingen binnen de organisatie. 
Wat betreft de DGT/2000 discussie: de klok is lastig in te stellen bij bepaalde 
Fischer-tempi, de KNSB-vertegenwoordiger heeft ook niet tegengestemd; voor het 
komend seizoen is nog wel dispensatie voor gebruik in de KNSB-competitie.
Bij meer bonden buiten de Randstad is wel te horen dat het KNSB-bestuur minder 
aandacht lijkt te hebben voor de problemen van de 'perifere' regionale bonden. Dat 
zou deels verklaard kunnen worden door de herkomst van de bestuursleden. 
Allemaal woonachtig in en om de Randstad. 
Nu is de KNSB al langer op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dat zou natuurlijk 
ook iemand uit die 'perifere' gebieden kunnen zijn. Weten de aanwezigen iemand 
voor die functie?!
Nieuwe regeling mobiele telefoons e.d. voor landelijke competitie: meenemen in 
speelzaal mag, moet wel uitstaan en mag niet op het lichaam gedragen worden.

5. Financiën
De penningmeester stipt in zijn toelichting de belangrijke punten aan: 
- de eenmalige korting op de contributie van €4 per lid. 
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- de aanpassing van de reiskostenvergoeding
- kosten website
Deze posten zouden zorgen voor een fors negatief resultaat. Maar de 
begrotingspost website is in januari omgezet naar een reservering, die wordt 
aangesproken als de nieuwe site werkelijk klaar is. En omdat verwacht wordt dat 
de kosten nu lager gaan uitvallen dan eerder begroot, zou het restant van die 
reservering weer teruggeboekt kunnen worden naar de alg. middelen.
Gezien de onzekerheden rond o.a. website wordt nu geen begroting 2016 
ingediend. Die komt in de september-ALV. Maar het ziet ernaar uit dat er dan geen
contributieverhoging zal worden voorgesteld.
De liquiditeit van de NOSBO voldoet aan de vorig jaar door de penningmeester 
voorgestelde en door de ALV geaccordeerde normen. Op verzoek van de FSB is in 
het bondenoverleg van de KNSB gesproken over het eigen vermogen van de 
regionale bonden in verhouding tot hun contributie-afdrachten. De NOSBO blijkt 
'braaf' in de middenmoot te zitten. Meerdere bonden hanteren ook de vuistregel: 
helft v/d KNSB-afdracht plus een extra voor nieuw beleid. Voor ons: 16.000+4000= 
€ 20.000 en dat is er nog.
Uit de zaal komt de opmerking dat de Postbankrekening vast niet meer bestaat. Is 
inderdaad ING, de naamgeving in sjablonen moet soms aangepast worden. Verder 
geen vragen!

Mede namens Arjen Admiraal (Schaakkwartier) meldt Paul Zilverberg (Groningen)
dat de Kascie de balans en jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden heeft. Hij 
stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt bij acclamatie
goedgekeurd.
De twee nieuwe leden van de Kascie worden geleverd door 
SC Haren en SG Staunton.

6. Verkenning competitie en viertallen '15-'16
Het voorstel van ESG om (een deel van) de competitie op zaterdag te gaan spelen 
wordt als eerste besproken. De SBO heeft al de Promotieklasse op zaterdag. 
Argument voor: je kunt bij degradatie uit KNSB je spelers die liever op za. spelen 
vasthouden. Nu lopen die voor een deel naar andere clubs. Snuverink merkt op dat
dit voorstel echt anders is dan dat van Assen op de vorige ALV. Dat ging over de 
mogelijkheid dat een club alleen de eigen thuiswedstrijden op za. zou mogen 
spelen.
Huisman begrijpt de argumenten wel, maar vreest voor wegzakken van het 
clubgevoel, voor concurrentie met andere sporten op za. en ziet ook hogere kosten 
voor zaalhuur.
Havinga vindt dat met een PK op za. het probleem alleen maar verschuift naar de 
1e klasse. Meerdere aanwezigen denken dat een meerderheid van hun clubleden 
niet op zaterdag zou willen spelen. Groot denkt dat een andere oplossing te vinden 
is in verschuiven van speelavond naar vrijdag: verlengen van het weekend. Van Os
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zegt dat verandering van speelavond in het begin altijd leden kost. Maar dit zou 
toch een manier kunnen zijn om de afkalving te stoppen. Dat bestaande leden voor 
een deel weglopen is duidelijk. Maar zou je zo niet meer nieuwe leden kunnen 
binnenhalen? Bij stemming over voorstel 1: "willen we op za. kunnen spelen?"blijkt 
een ruime meerderheid tegen. 
De competitieleider peilt of er in sept. een voorstel moet komen dat het een speler 
onmogelijk maakt om in 1 speelronde 2x uit te komen (in eigen team en als 
invaller). Van Os: in een competitie die op 1 dag speelt is dat wel terecht. Maar in 
de NOSBO kan een teamleider op maandag niet voorzien of er invallers nodig zijn 
bij een ander team op vrijdag. Niet doen dus.
Vorig jaar werd aangekondigd dat we mogelijk zouden overgaan op 1 speelweek 
voor alle competitieklassen; de huidige praktijk van een speelweek voor bijna elke 
klasse geeft voor grotere clubs een overvolle agenda met minder mogelijkheden 
voor eigen activiteiten.. Dat blijkt niet haalbaar, het speelwekenschema zal 
waarschijnlijk voor de competitie geplaatst worden rond de KNSB-zaterdagen, met 
de viertallen in dezelfde weken. PK en regioviertallen in de ene week, 1e en 2e 
klasse en topviertallen in de andere week.

7. Aanpassingen Reglementen
Persoonlijke leden: De Pers. leden van de NOSBO worden door de KNSB gezien als
leden van de vereniging NOSBO, dat is dus niet hetzelfde als pers. leden van de 
KNSB. Daarom wijzigingsvoorstel om de contributieperiode gelijk te trekken met 
die van overige verenigingsleden: van sept. t/m aug. Aangenomen.

Competitiereglement: Bij het herschrijven van het CR vorig jaar is het artikel over 
loting om de kleur weggevallen. Dit is afgelopen jaar door iedereen op verzoek wel 
gewoon gebeurd, nu weer in het reglement (art. 54 f). Aangenomen.
Voor een evenwichtige indeling van parallelklassen stelde het bestuur een art. 30d. 
voor dat regelt dat teams van een vereniging worden opgegeven in volgorde van 
gemiddelde rating. 
Veendam zag hier meteen moeilijkheden ontstaan bij combinatieteams, waarvan 
teams voor verschillende thuislocaties en speeldagen worden opgegeven. Het 
bestuur komt in september met een aangepast voorstel.
8. Rondvraag
Oosting: - Aantal invalbeurten van 4 naar 3 gegaan, waarom? Omdat m.u.v. de 
PrKl. het aantal speelronden ook is teruggegaan van 9 naar 7. En de helft van het 
aantal speelronden-naar-beneden-afgerond is al een riant aantal. - Hij vraagt zich 
ook af of de humoristisch/ironisch bedoelde bijdragen van de webmaster wel door 
iedereen goed begrepen worden. Antw. "Het heeft de aandacht van het bestuur". 
Uit de zaal wordt verder nog waardering uitgesproken voor deze stukjes. Het 
bestuur vindt verder dat we dit niet moeten censureren, en vraagt bij gelegenheid 
de webmaster om nadere uitleg/ondertekening bij de gewraakte stukjes. Het blijft 
tenslotte de officiële bondssite. Bij de nieuwe website zal een duidelijker verschil 
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gemaakt kunnen worden tussen bestuursbijdragen en bijdragen/columns van 
individuele leden.
Groot: Het NOSBOkampioenschap is dit jaar ondergebracht bij het 
weekendtoernooi van SC Groningen. Staunton is ook wel bereid een 
kampioenschap te organiseren. Antw.: We gaan niet meteen de relatie met SC 
Groningen(/Gr Combinatie) verbreken, maar het bestuur neemt het aanbod in 
dank aan. We nemen contact op over andere mogelijkheden.
Snuverink: ..vestigt de aandacht op het 19e Hoogeveen Schaaktoernooi in de 
herfstvakantie. Verder vraagt hij om in het reglement op te nemen dat de 
bordopstelling bij competitiewedstrijden in volgorde van rating geschiedt. Antw: 
daarover is al eerder gesproken en ook nu is een grote meerderheid hier niet voor.
Huisman: Wijst erop dat op de DGT 2010 de standaardinstelling voor het Fischer-
snelschaaktempo 3'+2"/x is. Nu is dat bij de NOSBO (voor snelschaak bij 
bekerwedstrijden) 3'+3". Het bestuur komt in september met een wijzigingsvoorstel
en zal ook andere standaardinstellingen bekijken.
Lambrechts begint een discussie over de gewijzigde opzet van het PK. Hij betwijfelt
of er meer en/of andere deelnemers op afgekomen zijn. De voorzitter stelt dat het 
tenminste is doorgegaan, wat volgens HR verplicht is, maar dat dat niet meer 
vanzelfsprekend is met (drie-)dubbelfuncties in het bestuur. De secretaris plaatst 
symbolisch een Sede Vacante naast de bestuurstafel.

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur onder dankzegging aan de 
aanwezigen.
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Noordelijke Schaakbond
Jaarverslag Secretaris 2014-2015

De Noordelijke Schaakbond bestond in 2014-2015 uit 31 leden-
verenigingen.  Groningen en Unitas hebben aan het eind van dit
schaakseizoen beide besloten om in september op te gaan in de
nieuwe fusieclub Groninger Combinatie. Schaakclub Ten Boer heeft
tezelfdertijd moeten besluiten de seniorenafdeling op te heffen. De bloeiende 
jeugdafdeling gaat gelukkig wel door.
Na het succes van het combinatieteam  HSP/Veendam 1 vorig seizoen is ook het 
nieuwe combinatieteam Haren&Oostermoer Nosbokampioen geworden! 
De Nosbo vertegenwoordigde per 1-9-2014 882 schakers. Per 1-9-2015 is dit .. 
personen, inclusief .. persoonlijke leden. Dubbelleden zijn hierin niet meegeteld 
(behalve een tiental die buiten de Nosbo hoofdlid zijn). De leden zijn op 17 
september 2014 en op 3 juni 2015 bijeengekomen voor een Algemene Vergadering.

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2014-2015 uit : Roland Kroezen 
(voorzitter), Frans van Amerongen (secretaris), Evert Hondema (penningmeester). 
Er waren helaas geen bestuursleden voor wedstrijdzaken, competitiezaken en 
jeugdzaken. Roland Kroezen heeft de posten jeugdzaken en wedstrijdzaken 
waargenomen, Frans van Amerongen fungeerde als waarnemend bestuurslid 
competitie.
Het bestuur is blij dat Marjet Veldhuijzen van Zanten in deze vergadering zal 
worden voorgedragen als bestuurslid jeugdzaken.
In het voorjaar werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Douwe 
Algera, lid van de Commissie van Beroep van de NOSBO. De commissie bestaat nu
nog uit Gerard Bakker, Job Holtz, Menno Keizer en Eric Jan Walinga. In het seizoen
2014-2015 is er geen zaak behandeld.
Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw lid voor de commissie.
Na het vertrek van Petra Raaijen (drukke werkkring) kon Roland Kroezen dit jaar 
de jeugdactiviteiten grotendeels voortzetten met steun van o.a. Ernst Leeftink 
(Grand-Prixcoördinator), Trevor Mooijman (Schoolschaak) en Fons van Hamond. 
De jeugdleiders van verenigingen zijn voor overleg in de JLV bijeengeroepen in 
januari en juni.
Doordat bestuur en leden er voor het derde achtereenvolgende jaar niet in geslaagd
zijn om de post Wedstrijdzaken te vervullen, waren er nu wel gevolgen voor het 
aanbod van kampioenschappen. Het persoonlijk kampioenschap van de NOSBO 
werd niet meer georganiseerd op 7 winterse woensdagavonden, maar in het 
weekend van Hemelvaart, en wel ingebed in het weekendtoernooi van SC 
Groningen. Het NOSBO snelschaakkampioenschap voor teams is niet meer als 
zodanig gehouden, al is een soortgelijk evenement wel georganiseerd door de 
beheerder van het Denksportcentrum.
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Geert Drenth heeft weer gezorgd voor het uitlenen van de 60 sets stukken, klokken 
en borden; Fons van Hamond mocht nog een jaar verder als webmaster van de 
inmiddels wel erg oude website. Bij het schrijven van dit verslag mag uw secretaris 
met opluchting constateren dat de nieuwe NOSBOwebsite na een onbedoeld lange 
aanloop nu door een nieuwe ontwikkelaar voor de start van het nieuwe seizoen in 
bedrijf gesteld wordt.
De KNSB Bondsraad van 29 november 2014 en van 13 juni 2015 werden 
bijgewoond door Hondema en Kroezen. Bij het bondenoverleg van mei was 
Hondema aanwezig.
Eelke de Boer haalde de landstitel bij de D-jeugd binnen, en daarmee een WK-
ticket. Jonas Hilwerda mag na een 2e plaats bij de C-jeugd naar het EK. 
De Groninger Schoolvereniging won zilver bij het NK Basisscholen. 

Frans van Amerongen, secretaris

Jaarverslag Jeugd, seizoen 2014-2015

Na het aftreden van Petra Raaijen als bestuurslid jeugdzaken, was de NOSBO op 
dit vlak helaas weer terug op hetzelfde punt als de twee seizoenen voor haar 
éénjarige bestuursperiode. Gelukkig kon de NOSBO ook het afgelopen seizoen 
weer een beroep doen op de mensen die de afgelopen periode de zaak min of meer 
draaiende hielden, te weten: Roland Kroezen (wedstrijdleiding en 
ratingverwerking), Fons van Hamond (administratie/organisatie en website), Ernst
Leeftink (Grand Prix), Trevor Mooijman (basisschoolkampioenschap), Jan Schut en 
Eddie Janssen (organisatie PK’s).

Vanuit NOSBO oogpunt was het grootste succes het afgelopen seizoen de nationale
titel die Eelke de Boer in de categorie D binnenhaalde. Na een spannende 
beslissingstweekamp werd De Boer al voor de derde maal in zijn jonge leven 
Nederlands kampioen, meteen goed voor een WK plaats. Het was het slot van een 
succesvol seizoen, dat voor De Boer begon met een elfde plaats op het EK jeugd tot 
12 jaar in Batumi in Georgië.
Op het WK jeugd in Durban in Zuid Afrika veroverde Jorden van Foreest een 
achtste plaats.

Naast het kampioenschap van Eelke de Boer waren er nog enkele NK ereplaatsen 
voor NOSBO spelers. In de A categorie waren zelfs 2 van de 3 podiumplaatsen 
voor leden van de NOSBO. Helaas niet het bovenste treetje, maar het zilver voor 
Ivo Maris en het brons van Zyon Kollen (dubbellid), tellen ook.
In de C categorie greep Jonas Hilwerda met een tweede plaats net naast de titel, 
maar in de barrage stelde hij wel een EK plaats veilig. In de categorie C meisjes was
er een bronzen medaille voor Marlinde Waardenburg.
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Bij het Open NK rapid waren er titels voor Eelke de Boer en Machteld van Foreest, 
terwijl Jorden van Foreest nog een tweede plaats bemachtigde.
Bij de teamkampioenschappen waren het afgelopen seizoen twee tweede plaatsen 
te vieren. In de D categorie toonde De Paardensprong aan dat de aan hun 
uitgedeelde wildcard op de juiste plaats was terechtgekomen. Ook bij het 
basisschoolkampioenschap was er zilver voor een NOSBO vertegenwoordiger, 
voor de Groninger Schoolvereniging.
Regionaal werd er het afgelopen seizoen ook weer veel georganiseerd voor de 
jeugd. Voor de tweede maal was er de strijd om de NOSBO challenge. Een 
nevenklassement van het Postillion-toernooi van de SC Haren, voor de beste 
NOSBO jeugdspeler bij dit toernooi. Na 7 spannende zaterdagen ging de prijs 
opnieuw naar Gerbert Leeftink.

De NOSBO persoonlijke jeugdkampioenschappen vonden opnieuw een in de 
voorjaarsvakantie.
De oudere categorieën blijven een zorgenkindje, opnieuw slechts 6 deelnemers in 
de gecombineerde A/B categorie, waarvan dan dit keer wel 4 spelers uit de oudste 
groep. Met 5 uit 5 werd de groep overtuigend gewonnen door Ivo Maris, die 
daarmee zijn laatste NOSBO jeugdtitel meenam, vanaf komend seizoen is Maris 
geen jeugdspeler meer. Overigens deed hij het het afgelopen seizoen bij de senioren
ook al niet gek, door het NOSBO kampioenschap te winnen en ook nog eens eerste 
te worden bij het NOSBO rapidkampioenschap.
In de B categorie verdedigde Raymon Oord zijn titel van 2014 met succes
Bij de C spelers kwam er een snelschaakbarrage aan te pas om de kampioen aan te 
wijzen, nadat Jonas Hilwerda, Pieter van Foreest en Ruben Bourgonjen alle drie op 
6 uit 7 eindigden. Hilwerda versloeg beide tegenstrevers en werd kampioen. Op 
een uitstekende vijfde plaats in de groep eindigde Gerbrich Kroon, die hiermee 
meisjeskampioen werd.
Door de afwezigheid van Eelke de Boer en Jonas Hilwerda leek het D 
kampioenschap vooraf erg open. Maar dat de jongste deelneemster er met de titel 
vandoor ging, was toch wel een verrassing. Machteld van Foreest scoorde 8 uit 9 en
bleef daar een hele groep tot wel 4 jaar oudere schakers voor. Machteld was ook 
natuurlijk ook het hoogst eindigende meisje, maar zag van die titel af, waardoor 
deze nu naar Mieke Nissen ging.
Niet geheel verrassend was dat in de E categorie het kampioenschap ook naar 
Machteld van Foreest ging. In de tienkamp om de titel verspeelde ze alleen een 
halfje aan Nick Huisinga en haalde daarmee ook in deze categorie de eerste plaats. 
Hier was ze iets minder gul en nam ook maar het meisjeskampioenschap voor haar 
rekening.
De pupillen speelden met z’n elven in 1 groep om de titels in de F, G en H 
categorie. De groep werd gewonnen door het duo Nanne van Foreest (G kampioen)
en Lyne Bruggink (F en F meisjes kampioen). Ben Westinga (H), Stella Dekker (G 
meisjes) en Floor van der Hagen (H meisjes) pakten de overige titels.
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De teamkampioenschappen waren dit jaar een prooi voor een combinatieteam van 
De Paardensprong en DAC (C), De Paardensprong (D) en Haren (E).
Het basisschoolkampioenschap werd gewonnen door de school die uiteindelijke 
landelijk tweede werd, de Groninger Schoolvereniging.

De snelschaakkampioenschappen werden weer georganiseerd samen met de 
volwassenen. Jorden van Foreest (A), Lucas van Foreest (B), Eelke de Boer (D) en 
Machteld van Foreest (E) waren de jeugdkampioenen.
Het stappenkampioenschap leverde in september de volgende winnaars op: 
Abedin Heij (stap 5), Lodewijk van Vliet (4), Daan Noordenbos (3), Alexander 
Gandakusuma (2), Jip Oude Weernink (1) en Sietse Drost (staploos).

Onder NOSBO vlag werden ook weer tien Grand Prix’ georganiseerd. Het 
eindklassement werd gewonnen door Daan Noordenbos van Ten Boer. Wat zijn 
prestatie extra knap maakte, was dat Daan op één na, alle toernooien in de A groep 
speelde. Daarvan won hij er 2, namelijk die van Hoogeveen en Assen. Ook 2 zeges 
voor Robin Bruins (Ten Boer en Emmen) en Tijmen Hofstra (Het Kasteel en 
Leek/Roden).
Raymon Oord (HSP/Veendam/Paardensprong), Thijmen Nawijn (Schaakfestival), 
Jonas Hilwerda (Haren) en Xander Mahieu (Van der Linde) hielden het op 1 zege. 
Dit jaar geen NOSBO slot GP, de kalender liet dat helaas niet toe.
Ook het eindklassement van de FSB GP cyclus was een prooi voor een speler van 
Ten Boer, in dit geval Rowin Berghuis. Ook 3 van de 7 toernooien leverden een 
NOSBO winnaar op: Abedin Heij (Buitenpost), Nick Huisinga (Dokkum) en 
Martijn van Nimwegen (Heerenveen).

Edgar Muradian was de verrassende winnaar van de topgroep van het 
Paardensprong toernooi, de Open groep was een prooi voor Jeldert Visser. SCEPU 
organiseerde in het najaar opnieuw het North Sea Chessfestival, dat leverde een 
overwinning van Lodewijk van Vliet op, de tweede groep werd gewonnen door 
Nick Huisinga.
Het teamkampioenschap om de Noordelijke Jeugdcompetitie was bij de derde 
editie opnieuw een prooi voor Staunton, dat in de finale De Paardensprong met 
3½-½ versloeg. Naast 7 teams uit de NOSBO deden ook 2 FSB en 1 OSBO (Meppel) 
team mee.

De NOSBO organiseerde éénmaal een Jeugdleidersvergadering. Op 26 juni was er 
een bijeenkomst in Haren.
Een paar dagen voor de mei ALV maakte Marjet Veldhuijzen van Zanten bekend 
wel interesse te hebben in de functie van bestuurslid jeugdzaken van de NOSBO. 
Op de september ALV zal zij worden voorgesteld als bestuurslid.

Roland Kroezen ,  Waarnemend bestuurslid jeugdzaken
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Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2014-2015

In 2014-2015 organiseerde de NOSBO, ondanks de afwezigheid van een bestuurslid
wedstrijdzaken, drie kampioenschappen. Voor het eerst werd het NOSBO 
kampioenschap niet als afzonderlijk kampioenschap georganiseerd, maar werd het 
toernooi ondergebracht bij een door een club georganiseerd toernooi.

Het snelschaakkampioenschap van de NOSBO kende dit seizoen 38 deelnemers op 
de dag voor de start van het schaakfestival Groningen. De hoop dat deze datum, 20
december, sterke deelnemers aan zou sporen om nog even warm te draaien, 
betaalde zich uit met de deelname van Grootmeester Sipke Ernst. Ernst won echter 
niet de titel, want die ging weer eens naar Erik Hoeksema. Niet de eerste keer, maar
wel de eerste sinds 2008. De opzet was hetzelfde als de laatste jaren gewoon, negen 
ronden Zwitsers, waarin tweemaal tegen de opponent gespeeld werd. Uiteindelijk 
hadden Hoeksema en Ernst hetzelfde aantal matchpunten en onderling met 1-1 
gelijkgespeeld. En dus gaven de bordpunten de doorslag, waarbij Hoeksema net 
een halfje meer haalde. De derde plaats was voor Milan Mostertman.
Ook de jeugdtitels stonden, zoals de laatste jaren traditie, weer op het spel. Geen A 
deelnemers en de overige categorieën waren bijna alle een prooi voor de familie 
Van Foreest. Jorden (B), Lucas (C) en Machteld (E), grepen in hun leeftijdscategorie 
de titel. Bij de D spelers hield Eelke de Boer ‘eeuwige rivaal’ Jonas Hilwerda achter 
zich.

Een aantal weken later, op zaterdag 31 januari, kwamen er slechts 17 deelnemers af 
op het NOSBO kampioenschap rapidschaak. Vier spelers met een rating boven de 
2100 en 13 met een rating onder de 2000. Niet verwonderlijk dus dat de titel naar 
één van die sterkste 4 ging. In dit geval dan ook nog eens naar de op papier 
sterkste, Ivo Maris. Voor Maris de tweede maal dat hij rapid kampioen van de 
NOSBO werd. Bert van der Marel en Lucas van Foreest haalden de tweede en 
derde plaats.
Het NOSBO kampioenschap voor het eerst niet op de traditionele 
woensdagavonden in het voorjaar, maar samen met het weekendtoernooi van sc 
Groningen rond Hemelvaart. De opkomst viel met 45 deelnemers nog een beetje 
tegen, zeker gezien het prijzengeld dat gezien het kaliber van het toernooi, stevig 
genoemd mocht worden.
Het toernooi kende twee winnaars, netjes verdeeld over de geslachten, in de 
personen van Ivo Maris en Iozefina Paulet. Bijna had de NOSBO daarmee voor het 
eerst in het bestaan een vrouwelijke NOSBO kampioen gehad, maar bij de 
eindafrekening kwam zij net een weerstandspunt te kort. Maris werd mede 
daardoor uitgeroepen tot NOSBO kampioen, de tweede van een onder de vlag van 
sc Assen deelnemende schaker, na Renze Rietveld een aantal jaren geleden. Toch 
een teken van het goede werk dat in Assen is verricht. Het weekeindtoernooi 
podium werd gecompleteerd door Rob Schoorl, dat van het NOSBO 
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kampioenschap door Nick Maatman. Paulet werd wel dameskampioen, een 
kampioenschap waarvoor ze helaas eigenlijk niets anders hoefde te doen, dan 
deelnemen. De seniorentitel ging opnieuw naar Bert van der Marel, terwijl Henk 
Seijen een nieuwe veteranentitel mocht bijschrijven.

Roland Kroezen
Organisator NOSBO kampioenschappen

Jaarverslag diplomaconsul 2014-2015

Het record aantal examens (415) van het seizoen 2013/2014 hebben we nu niet 
gehaald. De teller bleef steken op 393, dus 5,3 % minder.
Vanaf januari 2006 heb ik nu in totaal 2.923 examens nagekeken en beoordeeld. 
Daarvan is 90% geslaagd!
In negen seizoenen heb ik als diplomaconsul 2.923 examens mogen nakijken en 
beoordelen.

Totaal aantal examenkandidaten vanaf januari 2006:
afgenomen geslaagd  afgewezen  perc.

geslaagden
2006/2007 265 239 26 90%
2007/2008 226 206 20 91%
2008/2009 307 287 20 93%
2009/2010 292 271 21 93%
2010/2011 349 311 38 89%
2011/2012 329 277 52 84%
2012/2013 347 312 35 90%
2013/2014 415 363 52 87%
2014/2015 393 355 38 90%
Totaal 2923 2621 302 90%

gemiddeld 325 291 34

Afgelopen seizoen hebben 13 schaakclubs examens afgenomen: Assen,  ESG, 
Haren, Hoogeveen, HSP, Leek, v.d. Linde, de Paardensprong, Roden, SCEPU, 
Staunton, Ten Boer en Veendam. 
Verder hebben scholen uit Assen, Groningen, Grijpskerk, en Ten Boer 
stappenexamens aangevraagd en afgenomen.

Door stijging van de portokosten  is de prijs van een examen (inclusief het diploma)
vastgesteld op € 3,50 per 1 augustus 2014.
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Nog enkele cijfertjes:
aantal afgenomen en verwerkte examens:

opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6
2012/2013 51 6 150 79 30 18 8 5
2013/2014 98 5 187 72 31 10 12 -
2014/2015 76 1 167 102 27 14 4 2

 Opmerking: De plusexamens zijn hierin opgenomen.

aantal geslaagden:
opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6

2012/2013 42 6 136 67 28 18 6 3
2013/2014 85 5 170 59 27 9 8 -
2014/2015 70 1 163 80 25 12 2 2

percentage aantal geslaagden:
opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6

2012/2013 82% 100% 91% 85% 93% 100% 75% 60%
2013/2014 87% 100% 91% 82% 87% 90% 67% -
2014/2015 92% 100% 98% 78% 93% 86% 50% 100%

Wout Admiraal, diplomaconsul 1 augustus 2015 

Jaarverslag Competitie

Het hoogtepunt in het afgelopen seizoen in de landelijke competitie, twee NOSBO-
teams in de Meesterklasse, was van korte duur. Nieuwkomer SISSA begon met een 
'lange rochade' in de eerste drie ronden, maar krabbelde op en handhaafde zich. 
Groninger Combinatie begon net zo, deed er nog eens drie nullen bij maar 
struikelde pas in de slotronde door 1 bordpunt te weinig te scoren tegen 
hekkensluiter Voerendaal, degradatie dus. Ook met GC2 liep het slecht af, laatste in
1A, 's kijken of er komend jaar weer een kampioenschap in 2A te halen is. 
In de derde klasse dit jaar geen degradanten. Wel een kampioenschap voor SISSA 
2!

En voor het vierde seizoen op rij deed een NOSBOteam mee aan de finaledag van 
de KNSB-beker.
Het was voor Groninger Combinatie bijna een thuiswedstrijd, SC Haren vierde het 
eeuwfeest o.a. met de organisatie van de finaledag in De Postillion. Eerst werd 
Kennemer Combinatie middels een snelschaakbarrage opzij gezet, maar in de finale
verloor het team van HMC Calder. 

Geen degradanten uit de Promotieklasse en wel, dankzij het goede debuut van 
SISSA 2 een seizoen eerder, twee promovendi. Eerder werd dit wel 'uitholling van 
de NOSBOcompetitie' genoemd, maar je kunt ook zeggen dat we op landelijk 
niveau nu weer ons partijtje meeblazen.
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Combinatieclubs en -teams zijn in. Dit jaar was het Haren&Oostermoer dat 
NOSBO-kampioen werd. En tweede werd Hoogeveen dat voor het eerst mag 
uitkomen in de landelijke competitie.
De competitie was tot het eind spannend, want Leek en SISSA 3 deden volop mee 
voor de ereplaatsen. 
Hoogeveen won ook, voor de tweede keer op rij, de NOSBO-beker, nu niet met 4-0, 
maar er moest een snelschaakbarrage aan te pas komen tegen Leek. Leek mag door 
de promotie van Hoogeveen komend seizoen ook in de KNSB-beker spelen.
In 1A werd HSP/Veendam 2 kampioen, runner-up Middelstum won de laatste vijf 
wedstrijden, maar had in de openingsronden al beslissend terrein verloren. Roden 
werd met een foutloze oefening kampioen in 1B en zal er vast alles aan gaan doen 
om het komende seizoen niet wèèr als laatste te eindigen in de Promotieklasse.
Omdat  uiteindelijk geen team uit de KNSB degradeerde, hoefde er maar een team 
uit de eerste klasse te degraderen. De beslissingswedstrijd werd vastgesteld, maar 
HSP/Veendam 3 bleek niet in staat een representatief team in het veld te brengen 
tegen DAC en heeft zich teruggetrokken.
De tweede klasse is dit jaar de laagste klasse. De open inschrijving leverde 21 teams
op, net genoeg voor drie parallelklassen met 7 teams. De kampioenen werden 
geleverd door twee clubs die de laatste jaren consequent aan de weg timmeren: 
SISSA 5 en Assen 3 en 4. De laatstgenoemde met een half bordpunt voor 
ratingfavoriet Hoogeveen 2. Uw secretaris/competitieleider die van dat team deel 
uitmaakte, vergooide dit jaar zoveel bord- en matchpunten, dat op de eerste plaats 
van Assen 4 niets aan te merken valt.
Naast de competitie en de beker heeft de NOSBO ook een Viertallencompetitie 
georganiseerd. Niet in plaats van een kwijnende derde klasse, maar een geheel 
losstaand evenement waarvoor elke club teams mocht inschrijven, zonder dat dit 
gevolgen had voor de speelgerechtigdheid in de competitie. Sommige clubs zijn 
enthousiast hier ingesprongen met zowel teams met KNSB-spelers als met 
'beginners'. 
De inschrijving van 24 teams ging de verwachting ruim te boven. Traditionele 
indelers zouden wellicht drie poules van 8 samenstellen, maar dan zou de 
speelsterkte daarin grote verschillen gaan vertonen en verder zouden de 
reisafstanden toch weer net zo groot of groter worden als in de 2e klasse. Daarom 
vier poules van zes teams, een met 'topteams' met vooral 1700+ spelers en drie 
regionale poules met vooral 1700- spelers. Team Hoogeveen had aangegeven wel te
willen spelen in de SBO-viertallencompetitie en werd daar geplaatst in de 
hoofdklasse.
Na de 5 ronden werd in februari een evaluatie gehouden. De reacties waren in het 
algemeen zeer positief. 15 teams wilden nog wel een vierkamp erachteraan spelen 
tot het eind van het seizoen.
Dus 328 extra partijen gespeeld dit jaar, in het algemeen met plezier. Doel bereikt.

Frans van Amerongen, waarnemend bestuurslid competitie
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Noordelijke Schaakbond
Begroting 2016

Inkomsten 2016 2015 2014
Begroot Begroot Werkelijk

Contributies
NOSBO-contributie 7.815 9.153 7.742

Overige inkomsten
inschrijfgelden 2.000 2.500 2.344
diplomaconsul 400 325 676

400 0 100
overige inkomsten         50                  300                    42

2.850 3.125 3.162

Totale inkomsten 10.665 12.278 10.904

Uitgaven

diensten van derden 800 2.300 2.231
km-vergoeding teams 2.000 1.227 2.001
reis-verblijfs- en repesentatiekosten 2.000 2.000 2.464
prijzen (senioren en jeugd) 4.000 4.000 3.670
zaalhuur 1.500 1.500 1.331
afschrijving spelmateriaal 250 250 250
kosten (overig) spelmateriaal 50 200 0
kosten website 50 500 0

400 0 100
overige kosten         500               1.000                  224
Totaal begrote kosten 11.550 12.977 12.271

overschot/-tekort uit exploitatie -885 -699 -1.367

toevoeging aan voorziening website 0 0 -2.000
toevoeging voorafgaand verslagjaar 2015 0 0 110
rentebaten 150 200 156

overschot/-tekort operationeel -735 -499 -3.101
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Aanname's 2016
Indexering Knsb-contributies 1 % 33.191
Ledengroei -1,5 % t.o.v. 01-01-2015 894
Reiskosten teams 2.000
Overige inkomsten
- uitleen spelmateriaal (borgsommen) 50
Overige kosten 500
- o.a.bankkosten, ratingverwerking, verzekering materiaal

Contributievoorstel
Jaar 2016 Jaar 2015

Nosbo
- Senioren (669) 10,00 12,00
- Junioren (225) 5,00 6,00
Knsb
- Senioren 41,12 40,88
- MEC bijdrage 0,60 0,60
Totaal senioren Knsb 41,72 41,48

- Junioren 20,56 20,44
- MEC bijdrage 0,60 0,60
Totaal junioren Knsb 21,16 21,04

Totale contributie Nosbo en Knsb
- Senioren 51,72 53,48
- Junioren 26,16 27,04

Toelichting begroting 2016

De begroting 2016 wordt mede gebaseerd op een verwachte ledendaling van 1,5 %. 
Dit conform de landelijke trend volgens Knsb-opgave m.b.t. Nosbo-gebied. 
Daarnaast indexeert de Knsb haar contributies per 1 oktober 2016 met 1%. Deze 
verhoging zal dan ook conform ALV-besluit juni 2014 worden doorbelast aan de 
aangesloten verenigingen, maar is gering in omvang.
Gezien het huidige liquiditeitsniveau en de omvang eigen vermogen is het bestuur 
van mening dat afbouw van de kapitaalspositie naar een omvang van omstreeks 
20.000 euro eigen vermogen verantwoord is. 
Om dit doel te bereiken is een mix van beleidsvoornemens voorgenomen. Door de 
post kosten van derden terug te brengen van 2300 euro naar de begrote 800 euro 
ontstaat ruimte tot verlaging van de Nosbo-contributie met 2 euro voor 
seniorenleden en 1 euro voor juniorenleden. Per boekjaar zal de contributiehoogte 
van de Nosbo bekeken worden, maar de intentie van het bestuur is de 
Nosbocontributie op het aangegeven niveau te bevriezen tot aan het moment dat 
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het eigen vermogen onder het aangegeven niveau zakt. 
Daarnaast is het bestuur voornemens om m.b.t. Jeugdzaken jaarlijks afhankelijk 
van voorgenomen jeugdactiviteiten adequater te ondersteunen in jeugdbegeleiding.
Het bestuurslid jeugdzaken zal in overleg met de jeugdbegeleiders daartoe jaarlijks 
een afstemming maken.
Tevens zal ter bevordering van kadervorming een ondersteuning worden verleend 
in de vorm van door de Nosbo bij te dragen examengelden m.b.t. Knsb-
opleidingen. 
Voorwaarden: Deelnemers dienen Hoofdlid te zijn van de Nosbo en dienen 
daarnaast een deelname-bewijs aan het examen te kunnen overleggen. 
Voor inhoudelijke informatie wordt o.a. verwezen naar de Knsb-site opleidingen 
trainers en arbiters. Initiatieven voor de Knsb-opleidingen dienen primair uit 
verenigingen en/of indivudele hoofdleden te komen.

Afschrijving zal plaatsvinden op het aangekochte spelmateriaal conform vorig 
boekjaar. 
De post overige inkomsten betreft uitsluitend borgsommen uitleen materiaal.
Vervanging defecte klokken kan vooralsnog uit het kapitaal worden gefinancierd.

De post voorziening website was een eenmalige post in 2014. Op het balansmoment
31 december 2014 was nog onbekend wie en voor welk bedrag de nieuwe website 
zou ontwikkelen. Begroot was in eeerste instantie 2000 euro. 
In 2015 is dit echter voor 500 euro gerealiseerd. Het verschil wordt toegevoegd aan 
kapitaal en/of voorzieningen. De post wordt derhalve opgeheven.

De post km-vergoeding teams van de reguliere Nosbo-competitie blijft vooralsnog 
gehandhaafd op het huidige niveau en onder de zelfde voorwaarden van 0,25 
eurocent p/km onder aftrek van 30 km v.v. per wedstrijd en per team. Beker en 
viertallenwedstrijden vallen hier niet onder.
De knsb-contributie wordt 1 op 1 doorbelast aan de verenigingen inclusief Mec-
bijdrage.

Aanpassingen Reglementen:

Competitiereglement:
Art. 26 a. In de promotieklasse en de eerste klasse 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 het seizoen 2015-2016 voor teams in de tweede 
klasse dispensatie vragen bij het bestuurslid competitie en 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.
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Art. 26 b vervalt (regelde tweede klasse)
Artikel 28 Een aangepast speeltempo van 1½ uur p.p.p.p  60 min. + 30 sec. per zet
is van toepassing als:
(ongewijzigd): a. een wedstrijd (...)  b. een jeugdteam (...) 

Artikel 30 d. (nieuw) 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 56:  [bekerwedstrijden] 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. (...) (was 3'+3")    

Huishoudelijk Reglement:
Artikel 6 : Contributies
a. De schaakverenigingen betalen een door de Algemene Ledenvergadering 
vastgestelde contributie voor elk van hun leden, waarbij de hoogte van de 
contributie kan verschillen voor senioren en junioren. De afdracht van de 
contributie wordt geregeld door de penningmeester.
b. De persoonlijke leden betalen een door de Algemene Ledenvergadering 
vastgestelde contributie, waarbij de hoogte van de contributie kan verschillen voor 
senioren en junioren. Zij betalen hun jaarlijkse contributie binnen acht weken na het
begin van het bondsjaar of binnen vier weken na toelating als lid.
c.   (nieuw)   Verenigingen die hun contributienota niet hebben betaald op de in die 
nota vermelde uiterste betaaldatum, kunnen een boete krijgen waarvan de hoogte 
bepaald wordt door de Algemene Ledenvergadering

Financiële Regelingen:

A. Geldbedragen reglementen
artikel korte omschrijving bedrag

Huishoudelijk Reglement
[ Artikel 8 Cautie beroepsschrift € 30,=]
(nieuw)       Artikel 6                               Te laat betalen contributie          € 15,=

Voor alle drie de reglementen: Slotartikel: (...) reglement is (gewijzigd) vastgesteld 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 september 2015 en treedt 
onmiddellijk in werking.
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Promotie- /degradatieregeling 2015-2016

Er kunnen maximaal 4 NOSBOteams degraderen uit de KNSB 
(Haren&Oostermoer, HSP Veendam, Spassky's spelen in 3A, Staunton en 
Hoogeveen in 3B). Er promoveert 1 NOSBO teams naar de KNSB
Aanname: er zijn dit jaar 3 parallelgroepen in de tweede klasse NOSBO

0 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De kampioen promoveert, nr 10 degradeert
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

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
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

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
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

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
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

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
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren
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