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AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 mei 2018

4. KNSB-zaken

5. Jaarverslagen seizoen 2017-2018
Secretaris, Jeugdzaken, Competitie, Wedstrijden, Diplomaconsul

6. Financiën
- Jaarrekening 2017, verklaring kascommissie, decharge bestuur  
(In de meivergadering is de jaarrekening 2017 door de penningmeester toegelicht en door de 
vergadering besproken. Alleen was het niet gelukt om die nog voor te leggen aan de 
Kascommissie.  Die heeft inmiddels wel de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De 
'Verklaring van de Kascommissie' ligt op de vergadering ter inzage; het bestuur stelt voor dat 
de vergadering het bestuur decharge verleent voor 2017.)

7. Bestuur en commissies
- Marjet Veldhuijzen van Zanten is aftredend en herkiesbaar in het bestuur.
- Commissie van Beroep: Robert Dijks is aftredend en herkiesbaar.
Gerjan Hoijtingh is om gezondheidsredenen afgetreden als Bestuurslid Competitie.
Het bestuur blijft zoeken naar een bestuurslid voor de competitie en voor de coördinatie van 
de kampioenschappen.

8. Plannen bestuur
- Begroting 2019
- Competitie

9. Reglementswijzigingen
- Reglementen Persoonlijke Jeugdkampioenschappen en Jeugdclubcompetitie
- Competitiereglement, Financiële Regelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting
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Noordelijke Schaakbond

Verslag algemene ledenvergadering van 2 mei 2018, 

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, F. van Amerongen. E.J. Walinga; 
Verenigingen: Pers. Leden (R. Makkinga, G.J. Ris), Assen (S. Homminga), Bedum 
(S. Schuit), DAC (L. Maas), ESG (E. Hondema, T. Selten), Haren (A. Tasma, B. Romijn), Staunton 
(E. van Pelt, J. Groot), Hoogeveen (M. Berghuis), HSP (L. Jerphanion, K. Drent), J.H. Kruit (J.H. 
Kruit, P. Oosten), Leek (F. Huisman, T. Smedinga, P. Doller), Lewenborg 
(R. Frieswijk, D. Elzinga, J. Schut), Middelstum (H. Wubs), Roden (L. Boskma, H. van Bemmel, 
J. Zwanepol), SISSA (E. Oude Brunink, D. Wigboldus, M. Burgsma), Ter Apel, (J. van der 
Meijden), 
Ten Boer (J. Pilon), Valthermond (J.L. Meijer, J. Deen), Veendam (W. Smit), Oostermoer (S. 
Oosting, 
B. Dröge), De Paardensprong (R. van Nimwegen, S.J. de Boer), Groninger Combinatie (J. Holtz, 
W. van Beersum, F. van Hamond), Matadoren (H. Zuiderweg);
KNSB: E. Mijnheer
Afwezig m.k.: Spassky's; afwezig z.k. Eelde/Paterswolde, Schaakkwartier, Van der Linde, Rochade,
Het Kasteel, Dwingeloo, ScepU, TtJSN.

1. Opening. door de voorzitter om 19.35 uur.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
- bericht van verhindering: ditmaal alleen van Spassky's, de opkomst is groot.
- brief van enkele jeugdleiders over de vorming van een NOSBO-jeugdcommissie.
Deze brief is helaas binnengekomen bij de secretaris tijdens zijn vakantie; de afgelopen dagen was 
er geen gelegenheid meer om zoals verzocht dit punt alsnog aan de vergadering toe te voegen en de 
clubs hierover te informeren. Afgesproken wordt dat de inzenders en het bestuur voor de zomer in 
gesprek gaan en dat het eerst in het bestuur besproken wordt en dat het in de jeugdvergadering aan 
de orde zal komen.
- Commissie van Beroep heeft een protest behandeld van H. Zuiderweg over wijziging speeltempo 
PJK. Uitspraak zal nog op de website gepubliceerd worden.
- Felicitaties aan Assen 2, de NOSBO-kampioen. 
- mededeling over AVG wordt doorgeschoven naar pt. 4.
- de competitieleider is momenteel om gezondheidsredenen gestopt met zijn taken. Hij heeft ook 
aangegeven dat hij er helaas mee moet stoppen. De NOSBO is dus op zoek naar een nieuw 
bestuurslid competitie

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 2017
- F. van Hamond is per abuis niet opgenomen in de lijst van aanwezigen.
- "Commissie van Beroep: Eric Jan Walinga is bij zijn benoeming reglementair afgetreden." dat  is 
wat kort: hij is bij zijn benoeming tot bestuurslid reglementair afgetreden als lid van de CvB.
- Huisman vraagt of de zin: "Maar het ligt voor de hand dat  bij de indeling van de nieuwe 
competitie de eindstand in de lopende competitie een belangrijk criterium is", nog steeds geldt. Ja, 
dat blijft zo.
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- Maas stipt nogmaals de zaak aan van contributieheffing van een dubbellid waarvoor bij opzegging
bij de andere club nog een deel in rekening is gebracht bij DAC.
Kroezen: Het is nog steeds niet opgelost, er komen geen vergelijkbare meldingen uit andere bonden 
en het wordt niet opgepakt.
- Wigboldus vraagt naar informatie over KNSB/cursussen die de secretaris had beloofd haar toe te 
sturen. Excuses van de secr, vergeten, wordt zsm in orde gebracht. Het blijft nog zo dat in het 
noorden al geruime tijd geen arbiterscursus meer is geweest. Misschien ligt dat aan de manier van 
communiceren, ook vanuit KNSB: het aanbod moet niet zijn: er is een cursus X in plaats Y, schrijf u
in... maar: we kunnen een cursus X organiseren die er zo uitziet, zoek medegegadigden op of meld 
u bij uw regiobestuur. dan kan er in de regio een georganiseerd worden.

4. KNSB-zaken
Erik Mijnheer stelt zich voor. Hij is beoogd KNSB-bestuurslid verenigingsondersteuning en 
opvolger van Jan Stomphorst. Voorheen voorzitter van de SBO en in jaren '80 vz. van Het Kasteel 
Coevorden. 
Alle clubs hebben rond jaarwisseling het Rapport "Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport" 
ontvangen. Belangrijk om er wel iets mee te doen, vooral voor clubs met jeugdafdeling. 
Website KNSB wordt onder handen genomen, zoeken op de site zou wat makkelijker kunnen. De 
BTW-vrijstelling voor schaakclubs staat ter discussie, vermoedelijk gaat de impact ervan wel 
meevallen.
In het nieuws was dat de denksporten BTW-plichtig zijn. Het bondsbestuur is in gesprek met het 
ministerie, wacht verdere berichten af.
AVG: Het bondsbureau heeft een mail verzonden aan clubs en bonden met de eerste info om aan de 
AVG te kunnen voldoen. Verdere informatie komt ook via de website.
Hervorming competitie: de uitbreiding van de landelijke zaterdagcompetitie gaat in september van 
start, Sommige regionale competities gaan ook grondig op de schop. Dat wordt vanavond een 
interessante discussie. De landelijke belangstelling voor de 4e klasse etc. overtreft verre de 
verwachtingen op basis van de peilingen. 

5. Jaarrekening 2017
Eric Jan Walinga heeft per september de boekhouding overgenomen van Evert Hondema. Hij heeft 
het jaarverslag nog zoveel mogelijk opgesteld in de tot nu bekende systematiek en opmaak, waaruit 
o.a. af te leiden moet zijn hoeveel 'we' nu besteden voor jeugd en senioren.... 

Het is helaas niet gelukt om nog voor deze vergadering een bijeenkomst van de kascommissie af te 
spreken. Tijdens de vergadering bleek dat dit o.a. te wijten was aan gebruik van een verkeerd e-
mailadres en dat afspraken met mensen buiten de stad soms niet zo snel gaan als een stadjer gewend
is. De suggestie van Walinga om het huidige systeem van roulerend lidmaatschap van de Kascie 
onder de verenigingen te vervangen door een poule van vrijwilligers met een financiële achtergrond
ging weer van tafel. De controle zal spoedig worden afgesproken en in de september-ALV worden 
gepresenteerd.

Kleine betalingen die niet in het bedoelde jaar zijn gedaan, worden niet meer gepresenteerd onder 
transitorische activa en passiva maar gewoon geboekt in het jaar van uitgave. Grote posten als de 
toegezegde bijdrage voor het NK Jeugd komen natuurlijk wel op de balans.
De discussie ging daarna voor een groot deel tussen Oosting en Walinga over de manier waarop 
genoemde NJK-bijdrage in de boeken verwerkt zou moeten worden.
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6. Competitie
Inleiding door de voorzitter. Vanaf komend seizoen is de band tussen NOSBO- en KNSB-
competitie verbroken. Dat betekent behalve dat clubs hun teams nu vrij kunnen inschrijven in de 4e 
klasse KNSB en lager, dat ook de in KNSB-teams spelende leden kunnen gaan meedoen in de 
NOSBO-competitie. 
Het bestuur vindt dat een goede aanleiding om de competitie-opzet aan te pakken, ook omdat in de 
2e klasse dit seizoen alleen met kunstgrepen als dubbelrondige vierkampen de reisafstanden nog 
enigszins beperkt konden blijven. Het bestuur heeft in de stukken het voorstel opgenomen om in de 
hele competitie met viertallen te gaan spelen, zodat weer een groter aantal teams beschikbaar is 
voor de laagste klasse. Eventueel kan in de hoofdklasse in zestallen gespeeld worden.

In de reacties op de voorstellen via de website bleek dat er nu veel meer clubs voorstander zijn van 
handhaven van achttallen dan eerder bleek uit de peiling van de KNSB. De voorzitter stelt voor om 
eerst alle clubs gelegenheid te geven om hun eigen voorkeuren en reacties op de voorstellen te 
geven en dan na de pauze verder te gaan.

Veendam, Haren en Oostermoer vinden dat in de hogere klassen toch wel met zestallen gespeeld 
moet gaan worden en alleen de 2e klasse met viertallen.
Staunton wil zelfs de huidige situatie handhaven. Bedum, Lewenborg, HSP, Roden, Middelstum en 
Paardensprong sluiten zich hierbij aan. DAC wil zes- en  viertallen en ESG hoopt vooral op een 
sterke hoofdklasse en dat kan het best met acht- of eventueel zestallen. ESG pleit ook voor 
handhaven van de regionale bekerstrijd.

De persoonlijke leden van Capablanca vragen hoe het verder moet als de huidige 
viertallencompetitie wordt gestopt. Bestuur: Dan is er de tweede klasse, ook met viertallen. En ja, 
dan zal Capablanca een echte vereniging moeten worden; de tijdelijke oplossing met inschrijving 
als persoonlijk NOSBO-lid was o.a. ingegeven door de komst van de nieuwe competitie.
Groninger Combinatie sluit zich ook aan bij Staunton c.s. voor handhaven huidig systeem. 

Leek vindt vooral op niveau spelen binnen redelijke afstanden van belang. dan ligt een 
viertallencompetitie voor de hand. Een heel nieuwe indeling puur op gemiddelde sterkte is niet 
gewenst, de verworven posities in de afgelopen competitie moeten wel meetellen. Als bij de 
viertallen het gevoelen echt is dat de wedstrijd al door de eerste overwinning/nederlaag beslist is, 
kan je overwegen om de competitiestand niet te bepalen met matchpunten, maar met bordpunten.

Assen wil het bestuur complimenteren met het instellen van een commissie al in de ALV van 
september. De discussie is tijdig gestart. Voorkeur van Assen gaat uit naar minimaal zestallen. 
Valthermond, Ter Apel, Kruit en de Matadoren zijn ook voor handhaven huidige situatie. Ter Apel 
wil graag de huidige viertallen ook handhaven.

Bij het bovenstaande rondje zijn meer zaken aangestipt dan de teamgrootte. Meerdere clubs wilden 
ook duidelijkheid over voorwaarden waaronder niet-opgegeven spelers kunnen invallen in een 
team. Spelers uit de KNSB-competitie kunnen zonder bezwaar invallen in de NOSBO-competitie. 
Het is wel duidelijk dat we een regeling moeten maken dat veel sterkere spelers niet zomaar kunnen
invallen, daarvan zijn in andere regio's wel voorbeelden te vinden in bestaande reglementen. Maar 
sterke spelers kunnen altijd invallen in het eerste team van een club. 
Ook vinden meerdere clubs het voorstel om alle klassen te laten spelen in dezelfde week ongunstig. 

Pauze: 20.50 - 21.10 
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Na de pauze komt de voorzitter met een nieuw voorstel, gelet op de kennelijke voorkeur van de 
meeste verenigingen om de huidige situatie min of meer te handhaven: 
1. Een hoofdklasse bestaande uit 2 poules van 8 achttallen, waarvan de winnaars aan het eind van 
de competitie een wedstrijd spelen om het kampioenschap. Deze wordt in principe gevuld met 
teams/spelers die momenteel in de KNSB-competitie uitkomen en teams uit de huidige 
Promotieklasse, en promovendi uit de eerste klassen.
2. Daaronder een Eerste Klasse bestaande uit zestallen, te vullen uit vrije inschrijving.
3. En ten slotte een Tweede Klasse met viertallen, uiteraard ook met vrije inschrijving.
Deze drie competities blijven twee seizoenen naast elkaar bestaan, daarna is er genoeg ervaring met 
de nieuwe situatie om een nieuw aansluitend competitiesysteem op te bouwen. Clubs mogen zoveel 
zes- en viertallen inschrijven als ze willen. 
Tijdens deze twee jaar zal er een gedeeltelijke promotie-degradatie zijn voor de laagst eindigende 
teams in de hoofdklassen en de kampioenen van de eerste klassepoules. Als een kampioen v/d 1e 
klasse niet wil promoveren, zal er een hoofdklasseteam minder degraderen. 

De huidige vrije viertallencompetitie vervalt. De spelers van de Topviertallen komen hopelijk in de 
hoofdklasse spelen, die uit de Regioviertallen grotendeels in de tweede en deels in de eerste klasse. 
Er is gewoon geen ruimte om naast de landelijke zaterdagcompetitie en de regionale doordeweekse 
competitie nog eens wat losse wedstrijden door de week te organiseren. Dan wordt het aantal teams 
in de 2e en de extra klasse zo klein dat de reisafstanden toch weer groot worden. En op dat niveau is
dat meestal een groot bezwaar voor de meeste spelers. 
Van Pelt vraagt waarom de huidige opzet dan niet gehandhaafd kan worden.  RK: Omdat we de 
instroom van huidige KNSB-spelers mogelijk willen maken. Want waar moeten die nieuwe spelers 
in komen?  In de nu hoogste teams? En waar blijven de spelers dan die daar nu in spelen? En wat 
als het hoogste team in de 1e klasse speelt (zoals Assen).

Selten vindt dat het bestuur de uitkomst van de discussie voor de pauze goed heeft vertaald met dit 
nieuwe voorstel. Het doet recht aan de wens om de uitslag van de voorgaande competitie bepalend 
te laten zijn en het doet recht aan de wens dat die hoofdklasse sterk wordt. Je moet verenigingen die
nu spelers in de KNSB hebben gelegenheid bieden om op hoofdklasseniveau te spelen. Zestien 
achttallen vindt hij wel een ambitieus aantal, misschien krijgen we niet meer dan twaalf teams op 
dat niveau.
Maas zegt dat het succes van de viertallen de afgelopen jaren juist kwam door de teams van spelers 
die een leuk potje spelen belangrijker vinden dan een teamresultaat. Antw: dat is misschien wel zo, 
en dat kan zo blijven, maar dat moet dan wel in dezelfde Tweede Klasse als de teams die met z'n 
vieren echt voor het kampioenschap gaan. Vraag: het speeltempo in de viertallen is nu korter dan in 
de acht- en zestallen, kan dit zo blijven? RK: Ja, dat zouden we kunnen doen.

Het blijft net als nu zo, dat we teams van 1 club doornummeren en dat het eerste sterker moet zijn 
dan het tweede, het tweede sterker dan het derde enz. Voor invallen geldt dat spelers uit het 2e, 3e 
etc. mogen invallen in het eerste, uit het 3e, 4e etc. in het tweede maar dus niet van het 1e in 2e of 
uit het 2e in het 4e. 
Op dit punt hoeft het competitiereglement in september waarschijnlijk minder te worden aangepast 
dan andere onderdelen. En de teams moeten opgegeven worden in volgorde van aflopende 
gemiddelde rating.
Ook voor het invallen van niet opgegeven spelers moeten we nog regels bedenken. Daarvoor zijn 
wel voorbeelden beschikbaar, bijv. bij SBO maar ook de KNSB.
Aantal speelronden: in principe 7.
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Voor de inschrijving voor de nieuwe competitie heeft het bestuur dus nodig: het aantal teams dat de 
club wil inschrijven voor elk van de klassen en van elk team bij benadering de gemiddelde rating 
van de beoogde spelers (die op dat moment nog niet 100% vastgelegd hoeven te worden). De 
opgave van opgestelde spelers is als gebruikelijk 1 of 2 weken voor aanvang van de competitie. De 
teams worden vóór 1 augustus opgegeven. 
Hierna wordt hoofdelijk gestemd. Van de 24 aanwezige clubs stemden er 20 voor bij 4 
onthoudingen (Ter Apel, Ten Boer, Valthermond, Matadoren). Unaniem aangenomen!

7. Rondvraag
Zuiderweg vraagt waarom de uitspraak van de CvB in het door hem aangespannen bezwaar nog niet
is gepubliceerd op de website? En wat de reden was om het gewijzigde speeltempo te wijzigen.
Het bestuur heeft op de JLV, 3 weken voor het PJK besloten met instemming van 11 v/d 13 
aanwezige jeugdleiders, om het toernooi terug te brengen van 3 naar 1 dag en het speeltempo 
daarop aan te passen. 
Reden: laatste jaren steeds minder deelnemers, en die hebben ook steeds minder zin om 3 dagen uit 
te trekken voor dit toernooi. In de hoogste leeftijdscategorieën wordt er al niet meer gespeeld om 
plaatsen op NK. 

Zuiderweg vindt de verslaggeving van (GP)jeugdtoernooien op de NOSBO-site bedroevend. RK: 
klopt, maar dat is de verantwoordelijkheid van de organiserende clubs, die moeten zelf een verslag 
insturen naar de webmaster.
Zuiderweg: hoe zit het met de nevenactiviteiten tijdens het NJK? En met het schoolschaakproject? 
De sponsoring van de NOSBO is voor een belangrijk deel gekoppeld aan het culturele 
nevenprogramma, de provincie Drenthe heeft zijn bijdrage voor een belangrijk deel gekoppeld aan 
het schoolschaakprogramma.
Zuiderweg vraagt over de gang van zaken rond de brief over een op te richten jeugdcommissie. De 
voorzitter gaat daar nog eens op in. zie verder punt 2: ingekomen stukken (toen Zuiderweg nog niet 
aanwezig was). Het bestuur wil op korte termijn met de 'groep jeugdcommissie' in gesprek gaan. 

Schuit: wordt er nog iets geregeld voor het tijdschema in de competitie (bedoeld wordt: 
speeltempo). Er waren vorig jaar enkele problemen met uitlopen van partijen. RK: afgelopen 
seizoen maar een paar partijen die langer duurden dan 4 uur, en die vormden geen probleem. komen
er in de september-ALV op terug.
Huisman: Roden en Leek willen wel combinatieteam voor zaterdag. klopt het dat de 5e klasse met 
6-tallen gaat spelen? RK: vragen aan Koos Stolk. FvA vraagt zich af of er voldoende animo is voor 
een 5e klasse in het noorden. Aanvulling: De KNSB-competitie speelt vanaf de 2e klasse met 
achttallen. dus ook de 5e etc.

8. Sluiting
Kroezen dankt de aanwezigen voor kun komst en bijdragen en sluit de vergadering om 22.00 uur.
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Jaarverslag Secretaris 2017-2018
Twee schaakprestaties van onze leden in het afgelopen jaar verdienen speciale vermelding:
Lucas van Foreest voldeed aan normen en ratingvereisten voor de Grootmeestertitel die hem door 
de FIDE zal worden toegekend, en Sergei Tiviakov werd voor de derde keer Nederlands Kampioen.
De Noordelijke Schaakbond bestaat per 1 september 2018 uit 31 leden-verenigingen. Eén meer dan 
het vorige seizoen: In september 2017 heeft de jeugdschaakgroep De Matadoren uit Groningen zich 
aangemeld als NOSBO-lid. In mei kwam daar een vriendenteam van oud-SISSAnen uit Groningen 
bij onder de naam LOS, en in juli kregen wij bericht dat Rochade uit Nieuwe Pekela zich heeft 
teruggetrokken uit de NOSBO.
Per 1-9-2017 vertegenwoordigde de Nosbo 790 schakers. 
Per 2-8-2018 is dit 826 personen, inclusief 12 persoonlijke leden en 16 dubbelleden die buiten de 
NOSBO hoofdlid zijn. 
Per 1-9-2018 is dit  . . .  hoofdleden, .. PL en .. dubbel_b_N.
De leden zijn op 22 september 2017 en op 2 mei 2018 bijeengekomen voor een Algemene 
Vergadering. De vergadering van 2 mei waar de opzet van een nieuwe competitie werd besproken, 
trok 42 vertegenwoordigers van 21 verenigingen, dat aantal is in lange tijd niet zo groot geweest.

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2017-2018 uit : Roland Kroezen (voorzitter), 
Frans van Amerongen (secretaris), Eric Jan Walinga (penningmeester), Marjet Veldhuijzen van 
Zanten (jeugdzaken) en Gerjan Hoijtingh (competitiezaken). Sinds begin 2018 heeft Gerjan 
Hoijtingh zijn taken tijdelijk neergelegd, in juni heeft hij het bestuur laten weten dat zijn 
gezondheid hem noodzaakt zijn functie definitief neer te leggen. De taken werden en worden 
waargenomen door secretaris en voorzitter. De vacature wedstrijdzaken is net als voorgaande jaren 
waargenomen door Roland Kroezen.
Geert Drenth heeft weer gezorgd voor het beheer van de 60 sets stukken, klokken en borden.
Wout Admiraal verzorgt nog steeds de beoordeling en verzending van de stappen-examens en -
diploma's.
In de Commissie van Beroep werden in de ALV van september '17 Job Holtz en Gerard Bakker 
herbenoemd. Als nieuwe leden werden John van de Meijden (Ter Apel) en Evert Hondema (ESG) 
benoemd.
Bij de bondsraad van 9 december 2017 en van 2 juni 2018 waren Kroezen en Van Amerongen 
aanwezig.

Frans van Amerongen, secretaris

Jaarverslag Competitie 2017-2018
Dit was het laatste seizoen waarin nog een plaats in de derde klasse van de KNSB-competitie te 
verdienen was. En daar is zwaar om gestreden. Slechts één gelijkspel kon er genoteerd worden en 
vier teams hebben de ranglijst aangevoerd. 
De competitie werd afgesloten met een gezamenlijke slotronde voor promotieklasse en beide eerste 
klassen ter gelegenheid van het einde van de ‘oude’ competitie en het 90-jarig bestaan van de 
NOSBO. Die werd gehouden in Grand Café Zuidlaren, thuislokatie van mede-organisator 
Oostermoer. De strijd om de titel moest in een rechtstreeks duel worden uitgevochten. Assen 2 en 
Groningen 4 hadden het grootste deel van de competitie evenveel matchpunten en moesten in die 
slotronde het verschil maken. Het werd ook de laatste wedstrijd die beslist werd, in het voordeel van
Assen 2. Waarschijnlijk voor het eerst dat een NOSBO-club van buiten Groningen een tweede team 
in de KNSB-competitie heeft (in klasse 3 of hoger uiteraad). 
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Achtervolger Haren&Oostermoer morste geen punten en pakte zo de tweede plaats, die na het 
terugtrekken van twee teams door SISSA uit de Meester- en 1e klasse recht bleek te geven op een 
extra plaats in de 3e klasse.
In de eerste klasse A was ESG al voor de slotronde zeker van de kampioensklok. In 1B maakte 
Roden geen fouten en hield Groninger Combinatie 5 op bordpunten achter zich.
In de dubbele vierkampen van de 2e klasse werden H&O 3, ScepU en JH Kruit de kampioenen.
De beker werd gewonnen door Het Kasteel. 
Dit jaar geen beschouwing over de strijd om de degradatieplaatsen. Die zijn er niet.
In de viertallencompetitie waren de eerste plaatsen voor SISSA v1 in TopA, SISSA v2 in Top B, 
SISSA-Sisters in regio C, KroKo in regio B en Groninger Combinatie v6 in regio A.

In de andere competitie, die van de KNSB, ging het in de top minder goed voor de NOSBO-clubs. 
In de Meesterklasse kon Groninger Combinatie alleen winnen van de stadgenoot. Een overwinning 
op Pathena R’dam in de slotronde was toen alleen voor de statistiek. SISSA wist zich ondanks de 
voornoemde nederlaag buiten de gevarenzone te houden. Helaas bleek na de competitie dat door het
stoppen van de sponsoring het team geen toekomst meer had in de meesterklasse. Ook het tweede 
team werd teruggetrokken uit de eerste klasse, ondanks een keurige 3e plaats.
In de tweede klasse bereikte Groninger Combinatie 2 de 5e plaats en Assen werd 8e.
In de derde klasse A handhaafden SISSA 3 en Hoogeveen zich met plaats 6 en 7. Groninger 
Combinatie 3 werd 9e en mag het komend jaar in de 4e klasse verder spelen.
In 3B bereikten de Spassky’s door een overwinning op lijstaanvoerder Winterswijk de tweede (of 
bijna gedeeld eerste) plaats met maar 3½ bordpunt minder. Staunton werd 3e en HSP/Veendam mag
met een 8e plaats komend jaar op hetzelfde niveau verder spelen.
In de strijd om de KNSB-beker bereikten Assen en SISSA de 4e ronde. 

Frans van Amerongen, waarnemend competitieleider

Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2017-2018
Ook in 2017-2018 was het de bedoeling dat er drie kampioenschappen georganiseerd zouden 
worden door de NOSBO. Helaas lukte het door omstandigheden niet om het 
snelschaakkampioenschap op de kalender te krijgen. Gebrek aan ruimte was daarvoor één van de 
redenen.
Het rapidkampioenschap van de NOSBO was voor het tweede opeenvolgende jaar onderdeel van 
het rapidtoernooi van de sc Veendam. De organisatie lag in handen van Theo Moojman en Piet 
Jongejan en die zagen na 6 ronden dat Jonas Hilwerda met 5,5 punten bovenaan stond. Naast Open 
Veendammer rapid kampioen, pakte Jonas hiermee dus ook zijn eerste NOSBO titel bij de senioren.
De ereprijzen gingen naar Peter Hulshof en Daan Noordenbos.

Opnieuw was het NOSBO kampioenschap onderdeel van het weekendtoernooi van de Groninger 
Combinatie. Dit maal waren er 74 deelnemers, die er mede dankzij een nieuwe indelingsmethode 
een spannend kampioenschap van maakten. Er werd voor het eerst gespeeld met een versnelde 
Zwitserse indeling. Dit hield in dat in de eerste ronde de bovenste helft van het deelnemersveld 
werd gescheiden van de onderste. Dus niet partijen met honderden ratingpunten verschil, maar met 
minder grote gaten. Dit leidde ook in ronde 1 al tot langere partijen. Opnieuw was Sipke Ernst één 
van de deelnemers, maar opnieuw slaagde hij er niet in om de eerste Grootmeester te zijn die 
NOSBO kampioen wordt. Ernst scoorde in 7 ronden 6 punten, wat voldoende was voor plaats 2, 
maar die ene nederlaag kostte hem de kop. 
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Die nederlaag leed hij tegen Lucas van Foreest, die er dus 3 maanden voordat hij Grootmeester 
werd vandoor ging met de titel. Voorwaar ook geen slechte naam op de lijst van NOSBO 
kampioenen. Bonno Pel kwam met 5,5 punt ook nog op het podium.
Hoogst eindigende NOSBO dame in het klassement was Marlinde Waardenburg. De beste senior 
was Russell Spears, terwijl Henk Seijen de hoogst geklasseerde veteraan was.

Roland Kroezen ,  Organisator NOSBO kampioenschappen

Jaarverslag diplomaconsul  2017 – 2018
Op 1 augustus 2006 ben ik met mijn werk als diplomaconsul begonnen, met veel plezier. Dat is nu 
alweer 12 jaar geleden.
Halverwege dit seizoen (2017-2018) had ik nog maar 100 examens gekregen voor het nakijken. 
Mijn gedachte: dit wordt dus een mager seizoen. Maar inmiddels zijn we een half jaar verder en wat
blijkt, er zijn in de NOSBO gebied  nog nooit zoveel  schaakkandidaten geweest: 425 !! 
Geweldig. In het seizoen 2013/2014 waren er 415 jeugdige schakers. Dat was toen al en record.

Aantal kandidaten per seizoen:
2006-2007 265 2010-2011 349 2014-2015 393
2007-2008 226 2011-2012 329 2015-2016 380
2008-2009 307 2012-2013 347 2016-2017 370
2009-2010 292 2013-2014 415 2017-2018 425

In totaal 4.098 vanaf het begin!

Hieronder de verdeling over de stappen: seizoen 2017-2018

stappen examens afgenomen geslaagd afgewezen
opstapje 1 108 104 4
opstapje 2 18 17 1
stap 1 147 137 10
stap 1plus 7 7 0
stap 2 79 59 20
stap2 plus 5 5 0
stap 3 45 27 18
stap 4 11 10 1
stap 5 5 5 0
stap 6 0 0 0
totaal 425 371 (87,3 %) 54 (12,7 %)

Van de 371 geslaagden werden 32 met een 10 beoordeeld.  Dat is een percentage van 8,6%. 
Beter dan het vorig seizoen. Het percentage lag toen op 7,3%.
Al met al een geslaagd seizoen.

Wout Admiraal, diplomaconsul 1 augustus 2018

Jaarverslag Jeugdleider   wordt D.V. nog nagezonden
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Reglement op de Jeugdclubcompetitie

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de jaarlijks door de NOSBO te organiseren jeugdcompetitie voor 
verenigingsteams in de verschillende leeftijdscategorieën.
De categorieën zijn:

AB: t/m 19 jaar C: t/m 13 jaar D: t/m 11 jaar E: t/m 9 jaar
De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het in het najaar begonnen speelseizoen. 

Artikel 2
Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de "Regels voor het schaakspel" 
van de wereldschaakbond FIDE, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Artikel A3, B3 en G4 zijn
daarbij niet van toepassing.

Artikel 3
Het bestuur organiseert deze wedstrijden ieder verenigingsseizoen.

Artikel 4
De vorm van de wedstrijden wordt per verenigingsseizoen door het bestuurslid wedstrijdzaken 
vastgesteld.

Artikel 5
Tegen een door het bestuurslid jeugdzaken 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 jeugdzaken en aan de rechtstreeks betrokken andere
vereniging(en).

Artikel 6
a. Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan aan de competitie met 1 of meer teams in elke 
leeftijdscategorie deelnemen. Verenigingen kunnen, na verkregen toestemming van het bestuurslid 
jeugdzaken of diens plaatsvervanger, gezamenlijk teams vormen, die als combinatie uit die 
verenigingen deelnemen.
b. Het bestuurslid jeugdzaken kan bij terugtrekking van een team na het begin van de competitie, de
betreffende vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7
a. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams stelt het bestuurslid jeugdzaken per 
leeftijdscategorie de competitievorm vast. Dit is een halve competitie, of een Zwitsers toernooi.
b. Als meerdere teams van eenzelfde vereniging in een leeftijdscategorie meespelen, dan spelen ze, 
in het geval van een halve competitie, in de eerste ronde(n) tegen elkaar. c. Wedstrijden worden aan 
4 borden gespeeld.
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Artikel 8
a. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling van hun 
team aan de wedstrijdleider. De opstelling bevat de namen der spelers in de volgorde waarin zij aan 
de borden zullen plaatsnemen.
b. Het thuisspelende/eerstgenoemde team speelt aan de even genummerde borden met wit, het 
bezoekende/laatstgenoemde team speelt met wit aan de oneven genummerde borden.

Artikel 9
Aan een vereniging kan wegens het niet verschijnen op de dag van de wedstrijden door het 
bestuurslid jeugdzaken een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld 
door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10
a. Aan de winnaar van een partij wordt 1 bordpunt toegekend; voor een remisepartij krijgt elk van 
de spelers een half bordpunt.
b. 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 11
a. Voor elk team moeten bij aanmelding minimaal 4 spelers worden opgegeven.
b. Spelers kunnen voor meerdere teams tegelijk worden opgegeven, maar voor maximaal één team 
per leeftijdscategorie.

Artikel 12
a. Het is verboden uit te komen met een speler die voor een hoger team in dezelfde 
leeftijdscategorie is opgegeven.
b. Op eenzelfde speeldag mag een speler slechts voor één team uitkomen.
c. Een niet voor enig team van een bepaalde leeftijdscategorie opgegeven speler geldt als te zijn 
opgegeven voor het team waarvoor hij de eerste maal in die leeftijdscategorie uitkomt.

Artikel 13
a. Een op te stellen speler moet:
- voldoen aan het leeftijdscriterium van de betreffende leeftijdscategorie;
- op het tijdstip van de wedstrijd als lid bij de KNSB en NOSBO staan ingeschreven;
- uitgezonderd de KNSB-jeugdcompetitie, niet eerder in het seizoen voor een andere bij de

NOSBO aangesloten vereniging in jeugdcompetitieverband zijn uitgekomen.
b. Voor een team dat uitkomt als combinatie van verenigingen moet per wedstrijd minimaal één 
speler van elke vereniging worden opgesteld.
c. Een team dient samengesteld te zijn uit bij de inschrijving opgegeven spelers. Aan het begin van 
de speeldag worden de spelers van een team in een vrije volgorde opgegeven. Als er meer dan 4 
spelers worden opgegeven, blijft de volgorde van de andere spelers ongewijzigd. Draait speler 2 een
ronde uit, dan schuift 3 naar 2, 4 naar 3 en 5 naar 4. Etc. Bij het ontbreken van één speler moet het 
vierde bord onbezet blijven.
d. Een team moet op eenzelfde speeldag steeds in dezelfde opstellingsvolgorde verschijnen.
e. Voor beslissingswedstrijden mogen alleen spelers worden opgesteld die tenminste eenmaal voor 
de betreffende vereniging in de jeugdcompetitie zijn uitgekomen of aan het begin van het seizoen 
als speler voor de betreffende vereniging zijn aangemeld.
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Artikel 14
a. Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart het bestuurslid jeugdzaken de 
partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
b. Bij overtreding van artikel 13 lid b. verklaart het bestuurslid jeugdzaken een winstpartij, of bij het
ontbreken daarvan een remisepartij, verloren voor het overtredende team. Bij vier verliespartijen 
van het overtredende team geeft hij een waarschuwing.
c. De in het vorige lid genoemde sanctie is, zo nodig cumulatief, van toepassing bij overtreding van 
artikel 13 lid c.

Artikel 15
a. Aan het eind van een competitie wordt de rangorde binnen een groep bepaald door het behaalde 
aantal wedstrijdpunten.
b. Hebben 2 of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten behaald, dan wordt hun onderlinge 
volgorde bepaald door het behaalde aantal bordpunten.
c. Is ook het aantal bordpunten gelijk dan eindigen de teams gelijk.

Artikel 16
a. Bij gelijk eindigen van teams in voorronden stelt het bestuurslid jeugdzaken, alleen waar dit 
nodig is voor de samenstelling van een finalegroep, één of meer beslissingswedstrijden vast.
b. Als een categorie een hele of halve competitie speelt, dan bepaalt het bestuurslid jeugdzaken aan 
het begin van het seizoen of er beslissingswedstrijden zullen plaatsvinden. 
c. Finalegroepen worden niet gevolgd door beslissingswedstrijden.
d. Als er geen beslissingswedstrijden worden gehouden, dan beslissen bij gelijk eindigen (een gelijk
aantal matchpunten) achtereenvolgens de volgende criteria:
- het aantal behaalde bordpunten;
- het onderling resultaat;
- de aan het team toe te rekenen weerstandspunten;
- de aan het team toe te rekenen Sonneborn-Berger punten;
- het onderling resultaat na het weglaten van het resultaat aan bord 4;
- idem met weglating van het derde en daarna het tweede bord.
e. De methode genoemd in lid d. is ook van toepassing op gelijk eindigen bij beslissings-
wedstrijden: alleen op de beslissingswedstrijden zelf, niet op de daarvoor gehouden wedstrijden.
f. Geven de voorgaande leden van dit artikel geen uitsluitsel bij gelijk eindigen, dan beslist het lot.

Artikel 17
De uiteindelijke winnaar van een categorie krijgt de titel "Jeugdclubkampioen van de NOSBO" 
onder toevoeging van het betreffende jaar en de betreffende leeftijdscategorie.

Artikel 18
a. Het NOSBO kampioenschap geeft recht op deelname aan vervolgkampioenschappen van de 
KNSB. Dit geldt voor de leeftijdscategorieën C, D en E.
b. Indien een vereniging niet in staat is, voor het vervolgkampioenschap een representatief team af 
te vaardigen, dan kan, na onderling overleg, het recht op deelname worden overgedragen aan het 
daarna geëindigde team.

Artikel 19
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2018 en treedt de 
daarop volgende dag in werking.
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Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de wedstrijden om het persoonlijk jeugdkampioenschap en het persoonlijk 
jeugdsnelschaakkampioenschap, door de NOSBO te organiseren.

De leeftijdscategorieën zijn:
A: t/m 19 jaar B: t/m 15 jaar C: t/m 13 jaar D: t/m 11 jaar
E: t/m 9 jaar F: t/m 8 jaar G: t/m 7 jaar H: t/m 6 jaar
De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het in het najaar begonnen speelseizoen. 

Artikel 2
Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de "Regels voor het schaakspel" 
van de wereldschaakbond FIDE, tenzij in dit reglement anders is bepaald. De artikelen A3, B3 en 
G4 zijn niet van kracht.

Artikel 3
Het bestuur organiseert deze wedstrijden ieder verenigingsseizoen.

Artikel 4
De vorm van de wedstrijden wordt per verenigingsseizoen door het bestuurslid jeugdzaken 
vastgesteld.
Artikel 5
Deelname aan de wedstrijden om het persoonlijk jeugdkampioenschap staat open voor alle leden 
van de NOSBO die voldoen aan de in artikel 1 genoemde leeftijdscategorieën. Deelname aan de 
wedstrijden om het persoonlijk jeugdsnelschaakkampioenschap is open, de titel kan echter alleen 
gewonnen worden door een lid van de NOSBO.

Artikel 6
a. De hoogst geëindigde speler (m/v) in een categorie verwerft de titel NOSBO-jeugdkampioen 
onder toevoeging van het betreffende jaar en de leeftijdscategorie die van toepassing is.
b. De hoogst geëindigde speelster in een categorie verwerft de titel NOSBO-meisjeskampioen onder
toevoeging van het betreffende jaar en de leeftijdscategorie die van toepassing is.
c. De NOSBO-jeugdkampioen verwerft automatisch een plaats op het Nederlands 
jeugdkampioenschap van de betreffende leeftijdscategorie, voor zover de reglementen van de 
KNSB dit toestaan.
d. De hoogst geëindigde speler (m/v) in een categorie verwerft de titel NOSBO-
jeugdsnelschaakkampioen onder toevoeging van het betreffende jaar en de leeftijdscategorie die van
toepassing is.

Artikel 7
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van .. september 2018 en treedt de 
daarop volgende dag  in werking.
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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 op papier als digitaal.
De NOSBO organiseert verschillende competities:
• de "NOSBO-competitie" om het kampioenschap van de NOSBO: de winnaar van de 
Hoofdklasse is NOSBO kampioen.
• de "NOSBO-bekercompetitie"; een competitie volgens afvalsysteem; de winnaar van de finale 
ontvangt de wisselbeker voor een jaar.
De "Wedstrijdbepalingen" zijn geldig voor alle competities, tenzij in het betreffende hoofdstuk een 
afwijkende bepaling is opgenomen.

Artikel 2
a. 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.
b. 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 admini-
stratieve taken kan het bestuur een medewerker aanwijzen.
c. De uitslagen van de NOSBO-competitie en de Bekercompetitie worden voor 
ratingverwerking aangeboden aan de KNSB.
Artikel 3

a. 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 
aantekening maken op het wedstrijdformulier, voor de ondertekening ervan, onder vermelding van 
de essentie van het bezwaar.
b. In geval van een bezwaar is de teamleider verplicht uiterlijk de dag na de wedstrijd het door 
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)
c. Binnen drie werkdagen na de wedstrijddag 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 worden aangegeven: de aangevochten beslissing van de wedstrijd-leider, de 
gewenste beslissing op dit bezwaar 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.
d. 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.
e. 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.
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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. Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de "FIDE-Regels voor het 
schaakspel", tenzij in dit reglement anders is bepaald.
b. Elke vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat in haar speellokaal tijdens NOSBO-
wedstrijden een exemplaar van dit reglement en van het FIDE-reglement aanwezig is.
c. De 'verzuimtijd' als bedoeld in art. 6.7a van de FIDE-regels bedraagt 1 uur.
d. 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.
e. 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.
f. 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.

Artikel 6
a. 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.
b. Indien de wedstrijdleider zelf aan de wedstrijd deelneemt, dan prevaleren zijn plichten als 
wedstrijdleider boven die als speler.

Artikel 7

Bij alle wedstrijden van de competitie geldt in de speelzaal een rookverbod.

Artikel 8
De competitie wordt gespeeld op avonden van maandag t/m vrijdag.

Artikel 9

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

Artikel 10

a. 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 een afdruk van het door 
de NOSBO beschikbaar gestelde wedstrijdformulier worden ingevuld. De opstelling bevat de 
namen der spelers in de volgorde waarin zij aan de borden zullen plaatsnemen.
b. Indien een der opgestelde spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een vervanger voor de 
verzuimtijd is verstreken wordt ingezet; echter nooit meer dan 1 speler per team.
c. Het thuisspelende team speelt aan de even genummerde borden met wit, het bezoekende team 
speelt met wit aan de oneven genummerde borden.
d. 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. Het thuisspelende team zorgt voor het wedstrijdlokaal, borden, stukken, klokken en notatiepapier.
b. 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.
c. 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. 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.
b. 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.
Is dit niet het geval, dan geldt de wedstrijd als niet gespeeld.
b. 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.
c. 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.
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d. Tevens kan het bestuurslid competitie de betrokken vereniging een boete opleggen, waarvan de 
hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 14
a. Aan de winnaar van een partij wordt een bordpunt toegekend; voor een remisepartij krijgt elk van
de spelers een half bordpunt.
b. 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. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier door beide 
teamleiders en de wedstrijdleider wordt ondertekend.
b. De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop vermelde 
gegevens.
c. De teamleider bewaart het ondertekende wedstrijdformulier tot één maand nadat de competitie is 
beëindigd.
d. Het bestuurslid competitie kan op elk moment het ondertekende wedstrijdformulier opvragen bij 
de teamleider.
e. De teamleider zorgt ervoor dat de dag na de wedstrijd voor 18.00 uur het online 
wedstrijdformulier wordt ingevuld en verzonden.
f. 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 persoons-verwisselingen niet 
mogelijk zijn.
c. eventuele bezwaren en opmerkingen over onregelmatigheden tijdens de wedstrijd, voor zover 
deze van belang zijn.

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. 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.
b. 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.
c. 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 op-leggen 
waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Noordelijke Schaakbond 18 ALV 21-9-2018



Artikel 19
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 20
a. In de Hoofdklasse worden wedstrijden gespeeld aan acht borden.
b. Daaronder worden in de eerste klasse wedstrijden gespeeld aan zes borden.
c. Daaronder worden in de tweede klasse wedstrijden gespeeld aan vier borden.
d. In het geval dat een vereniging met meer dan 1 team deelneemt aan de competitie moet het eerste
team sterker zijn dan het tweede, het tweede sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt gebaseerd 
op de gemiddelde KNSB-rating, berekend over de sterkste 8, 6 of 4 opgegeven spelers naar gelang 
het aantal borden in de klasse waarvoor dat team wordt opgegeven.
e. 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.

Artikel 21
In alle klassen wordt in principe een halve competitie gespeeld tussen 8 teams. Mocht het aantal 
inschrijvingen dat niet toestaan, kan er uit andere varianten gekozen worden, zoals daar zijn een 
volledige competitie, of een grotere groep met Zwitserse indeling.

Artikel 22
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 23
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 thuis-
wedstrijden, 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 (volledig) 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 thuis-
wedstrijden, de overige verlangens uit lid b. kunnen in dit indelingssysteem moeilijker gehonoreerd 
worden.

Artikel 24
a. 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.
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b. 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.
c. 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.
d. Het bestuurslid competitie kan bij herhaald niet opkomen van een team dat team uit de 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 25

In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten plus 30 
seconden toegevoegde tijd per zet. 
(In de in juni toegestuurde concept-versie was nog een korter speeltempo voorzien voor de tweede 
klasse. 
Na ernstige bezwaren van een vereniging stelt het bestuur voor voor alle klassen hetzelfde 
speeltempo te hanteren. Als de vergadering dit wil, kan de basistijd nog ingekort worden tot 75 
minuten)

Speelgerechtigdheid

Artikel 26
a. Elke vereniging moet van alle teams uiterlijk tien dagen voor de eerst vastgestelde wedstrijd van 
de competitie de opstelling van de daarin uitkomende teams aan het bestuurslid competitie 
verstrekken. 
b. De opstellingen moeten minimaal uit evenveel spelers bestaan als het aantal partijen per 
wedstrijd in die klasse. Bordvolgorde wordt niet vastgelegd bij inschrijving.
c. Elke onder lid b. genoemde speler moet als lid van de betreffende vereniging bij de NOSBO 
staan ingeschreven.

Artikel 27
Het niet nakomen van de verplichtingen van artikel 26 wordt bestraft met een boete, waarvan de 
hoogte vooraf door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen 
van de verplichting.

Artikel 28
a. 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.
b. Het blijft het gehele seizoen mogelijk extra spelers voor een team op te geven.
c. Een niet voor enig team opgegeven speler krijgt als basisteam het team waarvoor hij de eerste 
maal uitkomt.
d. Een speler die niet voor enig team is opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager 
team dan dat, waartoe hij redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn 
opgegeven.
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Om te bepalen tot welk team een speler redelijkerwijze moet worden gerekend indien het zou zijn 
opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating van de speler van belang, maar kunnen ook andere 
factoren een rol spelen.
Als een vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de 
betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde omstandigheden door het bestuurslid 
competitie te zijn gehonoreerd. Invallen is toegestaan wanneer de KNSB-rating van de invallende 
speler niet hoger is dan 40 + de rating van de hoogste ratinghouder van het team waarin wordt 
ingevallen of niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het eerstvolgende hogere 
team van dezelfde vereniging.

Artikel 29
a. Het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal drie keer toegestaan voor een hoger 
team uit te komen dan zijn basisteam.
Dit artikel is niet van toepassing op beslissingswedstrijden.
b. Het is voor een speler niet toegestaan tijdens dezelfde speelronde voor meerdere teams van zijn 
club in dezelfde klasse uit te komen.

Artikel 30
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 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 31
a. Bij overtreding van een speelgerechtigdheidsbepaling verklaart het bestuurslid competitie de 
partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
b. 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 32
a. Aan het eind van de competitie wordt de rangorde binnen een groep bepaald door het behaalde 
aantal wedstrijdpunten.
b. Hebben 2 of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten behaald, dan wordt hun onderlinge 
volgorde bepaald door het behaalde aantal bordpunten.
c. Is ook het aantal bordpunten gelijk dan wordt hun onderlinge volgorde bepaald door het 
onderling resultaat.

Artikel 33
a. Aan het einde van de competitie stelt het bestuurslid competitie een programma van 
beslissingswedstrijden op tussen de winnaars van de poules in de Hoofdklasse. De eindwinnaar van 
deze wedstrijden is kampioen van de NOSBO en ontvangt de bijbehorende wisselprijs voor een 
jaar.
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b. Als de rangorde als genoemd in artikel 32 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.
c. Wordt op de in lid b. 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.
d. Wordt op de in lid b. en c. beschreven wijze geen beslissing verkregen, dan beslist het lot.

Artikel 34
Voor alle beslissingswedstrijden geldt, dat alleen die wedstrijden worden gespeeld, die noodzakelijk
zijn om tot een beslissing te komen.

Artikel 35
Onder de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar wordt op de jaarvergadering 1 
schaakklok verloot.

Artikel 36
De promotie- en degradatieregeling voor de competitie wordt bekend gemaakt op de daaraan 
voorafgaande Algemene Vergadering.

D. Bekercompetitie

Artikel 37
Tot deelname aan de bekercompetitie zijn gerechtigd alle teams die uitkomen in de NOSBO-
competitie. De verenigingen moeten van deze bekerteams de teamleider opgeven, voor de datum 
die op het daartoe beschikbaar gestelde formulier is vermeld.
Een NOSBO vereniging die niet in de NOSBO-competitie uitkomt, kan dispensatie aanvragen om 
één team in te schrijven.

Artikel 38
Bij het terugtrekken van een team of bij het niet op komen dagen voor een vastgestelde wedstrijd 
wordt een boete opgelegd waarvan de hoogte vooraf is vastgesteld door de ALV. Het team wordt 
verwijderd uit de bekercompetitie.

Artikel 39
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 40
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.

Artikel 41
a. De wedstrijden worden aan vier borden gespeeld; een speler kan ook wedstrijdleider zijn.
b. Elke op te stellen speler moet op de speeldatum speelgerechtigd zijn voor het overeenkomstige 
team in de NOSBO-competitie.
c. Een speler mag tijdens een bekerronde slechts voor één team van zijn vereniging uitkomen.
d. Het opstellen van een speler in strijd met lid b of c betekent verlies van de partij voor die speler.
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e. Vooruitspelen van partijen is niet toegestaan, een team dat met minder dan drie spelers opkomt 
verliest met 4-0.
f. Voor aanvang van de wedstrijd wordt geloot welk team met wit speelt aan de oneven borden.

Artikel 42
In de bekercompetitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo is hetzelfde als in de 
NOSBO-competitie: 90 (of 75) minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet. 

Artikel 43
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 seconden per zet.
Is na het snelschaken de stand opnieuw 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 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, 
dan wordt er geloot om plaatsing in de volgende ronde.

Artikel 44
De winnaar van de NOSBO-beker heeft het recht om het volgende seizoen mee te spelen in de 
bekercompetitie van de KNSB, als de vereniging dat recht al niet had door deelname aan de KNSB-
competitie en zolang dit door de KNSB-reglementen mogelijk gemaakt wordt.

E. Slotbepalingen

Artikel 45
Reiskostenvergoeding vindt plaats volgens een door de Algemene Vergadering vast te stellen 
regeling.

Artikel 46
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2018 en treedt de 
daarop volgende dag in werking.

Financiële regelingen

A. Geldbedragen reglementen (boetes e.d.)

(vet: nieuw bedrag of artikel)

artikel korte omschrijving bedrag
Huishoudelijk Reglement

Artikel 6 Te laat betalen contributie € 15,=
Artikel 8 Cautie beroepsschrift € 30,=

Reglement op de Competitiewedstrijden,
Artikel 13 Niet opkomen met voldoende spelers € 30,=
Artikel 15 Invullen / opsturen wedstrijdformulier € 30,=
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Artikel 18 Opgave teams voor competitie € 60,=
Artikel 24 Herhaald niet opkomen van een team € 60,=
Artikel 27 Opgave teams en opstellingen € 30,=
Artikel 31 Meespelen niet gerechtigde speler € 30,=
Artikel 38 Terugtrekken/niet opkomen bekerteam € 30,=

Reglement op de jeugdclubcompetitie
Artikel 6 terugtrekking na inschrijving € 60,=
Artikel 9 niet verschijnen wedstrijddag € 30,=

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. 45 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 
voor achttallen € 0,25, voor zestallen € 0,20 en voor viertallen € 0,15.
Voor de bepaling van de afstand gebruikt het bestuur een afstandentabel die op de website wordt 
gepubliceerd.
Deze regelingen zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2018 en 
treden de daarop volgende dag in werking.

Huishoudelijk Reglement
In sommige reglementen staat wel, in andere niet dat belanghebbenden tegen een beslissing 
van het bestuur in beroep kunnen gaan bij de Commissie van Beroep. Het bestuur stelt voor dit 
op te lossen door de bijzin "voor zover ...", hieronder onderstreept weergegeven, uit het HR te 
schrappen, waardoor de CvB bevoegd wordt bij alle beslissingen op grond van een reglement.

HR art. 8e: De Commissie van Beroep kan worden ingeschakeld bij geschillen met betrekking tot 
interpretatie van de reglementen [voor zover de reglementen de mogelijkheid daartoe vermelden]. 
Een beroep tegen een door het bestuur of het verantwoordelijke bestuurslid genomen beslissing 
moet binnen zeven dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk aan de secretaris van de 
NOSBO worden meegedeeld en met redenen zijn omkleed.
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