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AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2019

4. KNSB-zaken

5. Jaarverslagen seizoen 2018-2019
Secretaris, Jeugdzaken, Competitie, Wedstrijden, Diplomaconsul.

6. Benoemingen
Het bestuur stelt voor als bestuurslid met als portefeuille Jeugdzaken: Ibo de Vries uit 
Zuidhorn/Briltil
Het bestuur stelt voor als bestuurslid: Sake Jan de Boer (de Paardensprong). 
De secretaris is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Frans van Amerongen te 
herbenoemen.
De voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Omdat Roland Kroezen al 11 jaar deel uitmaakt van 
het NOSBO-bestuur, waarvan 6 jaar als voorzitter, en 12 jaar statutair de maximale 
zittingstermijn is, stelt het bestuur voor om Roland Kroezen nog voor één jaar te benoemen 
als voorzitter.
Het bestuur stelt voor om Roland Kroezen ook voor één jaar te herbenoemen als 
Bondsraadslid.
Jan van Os is de afgelopen jaren bereid geweest om zo nodig in te vallen in de afvaardiging 
naar de Bondsraad. Dat is al die tijd niet nodig geweest en nu er genoeg bestuursleden zijn om
alle posten te bezetten staat hij zijn plaats af aan een van de nieuwe bestuursleden.
Het bestuur stelt voor om Sake Jan de Boer te benoemen als plaatsvervangend bondsraadslid.
In de Commissie van Beroep is Menno Keizer (Leek) aftredend en herkiesbaar. Het bestuur 
stelt voor Menno Keizer te herbenoemen als lid van de CvB.

7. Begroting 2020

8. Competitie 2019-2020 / Reglementswijzigingen
In de vorige ALV kwam naar voren dat enkele clubs zich nogal overvallen voelden door de 
discussie en stemming over het speeltempo in de competitie. 
Huidige tekst Art. 25: "In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo 
bedraagt 75 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet."
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Het bestuur stelt verder voor enkele kleine aanpassingen te doen in het Competitiereglement 
over prijzen voor de kampioenen en over speelgerechtigdheid, zie bijlage.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering Noordelijke Schaakbond
12 juni 2019, Denksportcentrum Jannes van der Wal

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, F. van Amerongen. E.J. Walinga; 
Verenigingen: Assen (G. Voorintholt), Bedum (M. van Heumen), ESG (E. Hondema, J. van Os), 
Haren (A. Tasma), Staunton (E. van Pelt, A. Bay), Leek  (F. Huisman, P. Doller), Lewenborg (R. 
Frieswijk, J. Schut), Roden (L. Boskma, H. van Bemmel), SISSA (E. Oude Brunink, 
W. Manenschijn, S. Rookus, K. Muller, G. Haan), Veendam (P. Jongejan, Th.  Mooijman),  
Oostermoer (S. Oosting, B. Romijn), Paardensprong (S. de Boer), Groninger Combinatie (J. Holtz, 
W. van Beersum), Matadoren (H. Zuiderweg, vanaf pt. 6). 
KNSB: (E.Mijnheer), toehoorders: (I. de Vries, F. van Hamond).

1. Opening en vaststelling agenda

Welkom en excuses voor het feit dat de vergadering drie weken geleden niet is doorgegaan omdat 
de deur op slot was en de beheerder buiten gehoorsafstand iets anders aan het doen was.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
Felicitaties voor Jonas Hilwerda en Feline Waardenburg die Nederlands kampioen zijn geworden bij
het NK Jeugd in Assen (open B en Meisjes A).
In de KNSB-competitie is in alle klassen met Nosbo-teams een team uit de NOSBO kampioen 
geworden. GC1 is terug naar de Meesterklasse, GC2 werd kampioen in de 2e klasse, SISSA 1 in de 
3e klasse, LOS in de 4e klasse en SISSA 2 in de 5e klasse. Een heel uniek seizoen!
De finales in de NOSBO-competitie zijn inmiddels gespeeld, SISSA 1 is kampioen hoofdklasse en 
dus NOSBO-kampioen, SISSA 3 is kampioen 1e klasse en HSP/Veendam 3 kampioen Hoofdklasse.
Ivo Maris won het weekendtoernooi van Groninger Combinatie en is daarmee NOSBO-kampioen.
Schaakclub Ter Apel heeft de naam gewijzigd in Schaakclub Westerwolde. 
Er is nog steeds geen bestuurslid Jeugdzaken, maar inmiddels is er wel een Jeugdcommissie in 
oprichting en het is de bedoeling dat in de volgende vergadering uit deze commissie Ibo de Vries en
Sake Jan de Boer worden voorgedragen als bestuurslid.
Bericht van verhindering: voor vandaag : Dwingeloo, voor 3 weken geleden: ESG, JH Kruit, DAC, 
Valthermond, Hoogeveen, Oostermoer, Westerwolde.
Een ingezonden stuk van SC Roden over de competitie is toegevoegd aan de stukken. 
Komt later aan de orde.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 september 2018

Frieswijk: Bij de reglementswijzigingen was Lewenborg nogal verrast dat het speeltempo gewijzigd
kon worden. Er was uiteindelijk een meerderheid van 1 stem voor het kortere speeltempo. de club 
had de achterban hierover niet kunnen raadplegen en afgelopen seizoen hebben meerdere leden 
aangegeven met het nieuwe speeltempo niet meer in de competitie uit te willen komen. Verzoek om 
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het speeltempo komende ALV nog eens op de agenda te zetten. De voorzitter zegt dit toe, maar 
herhaalt een van de redenen om dit voor te stellen: we willen de competitie toekomstbestendig 
maken en vinden dat we niet alleen rekening moeten houden met de wensen van de huidige leden. 
We missen een hele generatie spelers die niet meedoen aan de avondcompetitie, waarschijnlijk 
omdat ze het niet goed meer kunnen combineren met werk en reistijden van en naar het werk. 
De wijziging stond inderdaad in een bijzin in de voorstellen, dat had niet zo gemoeten.
In het verslag staat een aantal keren een uitspraak/vraag van Zuiderweg; beide broers waren 
aanwezig, maar in alle gevallen ging het om Hiddo.
Verder geen opmerkingen, Notulen van september-ALV 2018 vastgesteld.

4. KNSB-zaken

Mededelingen van Erik Mijnheer, bestuurslid Breedteschaak van de KNSB.
* Enkele aanpassingen in OLA, toernooiorganisaties kunnen nu gehele deelnemerslijst invoeren uit 
een extern bestand. * Werk aan de websites gaat voort. * Over het dreigende vervallen van BTW-
vrijstelling zijn de denksportbonden nog in overleg met ministeries voor Sport en Financiën.
* Competitie: Het eerste seizoen van de pilot zit erop, reacties in het algemeen wel positief. In de 
bondsraad van december valt het besluit of we ermee doorgaan of niet. 
* Ongewenste omgangsvormen: sinds april is er een meldingsplicht voor incidenten mbt. seksuele 
intimidatie e.d. Neem bij vragen rond incidenten contact op met het bondsbureau hoe hiermee om te
gaan. Mijnheer kan bij een volgende ALV wel een presentatie geven over dit onderwerp.
Kroezen: ..."maar op het bord mogen we dames blijven slaan." 
* Walinga: In de Bondsraad a.s. zaterdag wordt een concept-voorstel besproken om vanaf oktober 
2020 de contributieheffing rechtstreeks te laten gebeuren door het Bondsbureau. Dus niet meer elk 
kwartaal een contributierekening van onze penningmeester, maar 4x per jaar per automatische 
incasso aan de KNSB. Het deel NOSBO-contributie zit ook in dat bedrag en wordt weer overge-
maakt naar de NOSBO. Achtergrond is de voortgaande afname van aantal clubleden en ook de 
problemen bij regionale bonden om voldoende bestuursleden te vinden. Vanuit het samenwerkings-
verband van de bonden in Utrecht, Gelderland en Overijssel is deze discussie gestart. En de 
mogelijkheden om de betalingen efficiënter te maken zijn de laatste decennia veel groter geworden.
De contributie-inning gaat hiermee van vrijwilligers over op een professionele organisatie. En het 
debiteurenrisico gaat ook naar de KNSB. Dat zal wel leiden tot een kleine extra kostenpost.
Het NOSBO-bestuur staat neutraal tegenover dit voorstel, maar wil dit wel melden aan de leden.
Iedereen kan overigens deze discussie volgen, de voorstellen en verslagen van de Bondsraad staan 
op de site van de Schaakbond. 
* van Beersum: Hoe zit het met de reglementswijziging van de KNSB om komend seizoen ook de 
uitslagen van 4e en lagere klassen door te geven aan de FIDE (en daarmee gebruik van DGT 2000 
onmogelijk maken). Kroezen: Het Bondsbureau heeft aan alle teamleiders hierover een enquête 
gestuurd. Uitkomst was dat een handvol clubs hiervan moeilijkheden zouden krijgen. Kennelijk 
hebben sommige teamleiders hun bestuur hierover niet ingelicht. Maar de overgrote meerderheid 
van de teamleiders was voor.

5. Jaarrekening 2018
Bevindingen van de Kascie (Lewenborg en LOS). KC is het niet eens met presentatie van een 
positief resultaat (€ 1816), maar vindt dat o.a. de bijdrage aan NK Jeugd van het resultaat afgehaald 
moet worden. Maar de ALV heeft beslist dat deze bijdrage rechtstreeks afgeboekt moest worden van
het vermogen, ook al was hiervoor in het verleden niet voor gereserveerd.
Ook zijn de kosten van de gezamenlijke slotronde afgeboekt van de reserve eeuwfeest. Maar het 
was ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan. De KC becijfert zo een tekort van € 509. Er is geen 
geld weg, er is alleen discussie over de verantwoording van de uitgaven. 
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Hondema: zijn er van het NK Jeugd nog evaluaties binnengekomen? Ja, van de eerste twee keer is 
een fatsoenlijk verslag gestuurd. De laatste keer is pas een maand geleden geweest. Maar de 
enthousiaste voorstelling van drie jaar geleden is in de realiteit wel iets soberder uitgevallen. 
Het nevenprogramma is ook in de afgelopen 2 jaar behoorlijk ingevuld, al was het iets kariger. 
Het oorspronkelijke plan was duidelijk te ambitieus, maar dat hebben ze ook kunnen uitleggen aan 
provincie en gemeente, de hoofdsponsors.
Na behandeling van nog een paar kleine puntjes geeft de vergadering haar goedkeuring aan de 
jaarrekening en verleent zij decharge aan het bestuur.
De kascommissie voor het boekjaar 2019 zal bestaan uit vertegenwoordigers van Middelstum en 
Van der Linde.

6. Competitie

Vorig jaar is besloten om gedurende de pilot van de open KNSB-competitie ook voor de NOSBO 
gedurende 2 jaar een nieuwe opzet uit te proberen. Dus ook voor het komend jaar gaan wij spelen in
een hoofdklasse met achttallen, een eerste klasse met zestallen en een tweede klasse met viertallen.
Er is een ingekomen stuk van SC Roden, toegevoegd aan het boekje.
Boskma zegt dat Roden vindt dat de nieuwe opzet wel gewerkt heeft. Alleen zijn er hier en daar wel
wedstrijden geweest waarbij een ratingverschil van 400, 500 punten tussen de teams zat. Hoe 
kunnen we dat leuker maken. Is het een idee om de hoofdklassepoules in te delen op sterkte, een 
sterke en een zwakke poule met aan het eind v/h seizoen promotie en degradatie?

Kroezen: uitgangspunten vorig jaar: we wilden geen twee teams van 1 vereniging in dezelfde poule;
we hadden gehoopt dat Groninger Combinatie wat meer sterke KNSB-spelers doordeweeks zou 
opstellen; en dan ook niet SISSA 1 en GC 1 in dezelfde poule en tenslotte extreme reisafstanden 
vermijden: niet Middelstum en Kasteel of ESG in dezelfde poule. En in alle klassen een 
beslissingswedstrijd tussen de poulekampioenen.
Willen we indeling op rating, dan moeten we voor de indeling eigenlijk al de teamopstellingen 
hebben. En dan nog is er geen garantie voor grote ratingverschillen bij sommige wedstrijden.
Uit de discussie komt naar voren dat indeling op speelsterkte meestal resulteert in een niet-regionale
indeling. En in een avondcompetitie blijken de meeste clubs blij te zijn met iedere kans op kortere 
reisafstanden. 
Conclusie: indeling komend seizoen zullen we net zo doen als afgelopen seizoen. We hopen dat het 
gaat lukken om weer in poules van 8 te spelen en we gaan proberen om met een beetje masseren dit 
streven in overeenstemming te brengen met de vrije inschrijving.
Uiterste inzenddatum voor aanmeldingen van teams is 1 september.

Commissie Competitie '20-'21: belangstelling voor deelname hieraan peilen met een mail aan de 
clubs, zodat in de september-ALV de Commissie gepresenteerd kan worden. 
Een belangrijke suggestie is alvast om de resultaten van de vorige twee seizoenen competitie mee te
nemen in de criteria voor indeling van de nieuwe competitie. 
Laat het bij dezen duidelijk aangekondigd zijn: de resultaten van '18-'19 en '19-'20 zullen 
waarschijnlijk een rol gaan spelen bij de indeling van de competitie '20-'21.

Speelwekenschema:  Voorstel in het boekje willen we aanpassen door (zoals al aangegeven) toch 
niet te beginnen met de 2e klasse in de 1e week van oktober, maar met de 1e klasse in de week van 
6 oktober. In de 2e klasse komt ronde 1 dan eind oktober (na Hoogeveentoernooi) en ronde 5 en 6  
komen dan eind feb. en begin april.
Laatste speelronde staat deels in de meivakantie gepland. De betrokken teams moeten voor die 
ronde maar tot overeenstemming zien te komen over de beste datum.
De finale is in de week voor Pinksteren, op vrijdag 29 mei.
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7. Bestuur

Er is een jeugdcommissie in oprichting uit de groep jeugdleiders en andere betrokkenen die al het 
seizoen heeft aangegeven dat er meer nodig is op gebied van jeugdbeleid.
Uit deze groep hebben twee mensen aangegeven wel beschikbaar te zijn als bestuurslid van de 
NOSBO: Ibo de Vries, zelf geen schaker maar vader van Arjan, winnaar van het GP-klassement, en 
Sake Jan de Boer, wel schaker en bekend schaakvader van Eelke (een jaar geleden al vaste kracht in
GC1 in de Meesterklasse). Zullen we hen voordragen in de september ALV? Applaus!
We zoeken nog steeds een bestuurslid voor kampioenschappen en ook een voor de competitie.

Kroezen mag in september nog voor 1 jaar worden herverkozen als voorzitter, dan zitten de statutair
maximale 12 jaar erop en hij heeft in het bestuur al gemeld dat hij bereid is dal laatste jaar nog vol 
te maken. 

8. Rondvraag
Een unicum, helemaal niemand heeft het woord gevraagd!

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.13 onder dankzegging aan alle aanwezigen.
Op de vraag of die vergadering op vrijdag op ernstige bezwaren stuit zeggen een paar aanwezigen 
dat ze wel liever op woensdag vergaderen. Daaruit concludeert het bestuur dat het besluit van een 
paar jaar geleden om het afwisselend op woensdag en vrijdag te houden vooralsnog wel voldoet.

Volgende ALV: vrijdag 20 september, 19.30 DSC Groningen.

Besluitenlijst: 
- Verslag septembervergadering en jaarverslagen goedgekeurd. 
- Jaarrekening 2018 goedgekeurd
- Kascommissie voor boekjaar 2019: Middelstum en Van der Linde.
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Jaarverslag Secretaris 2018-2019

De Noordelijke Schaakbond bestaat per 1 september 2019 uit 31 leden-verenigingen. 
Per 1-9-2018 vertegenwoordigde de NOSBO 798 schakers. 
Per 1-9-2019 is dit ... personen, inclusief .. persoonlijke leden en .. dubbelleden die buiten de 
NOSBO hoofdlid zijn. 
De leden zijn op 21 september 2018 en op 12 juni 2019 bijeengekomen voor een Algemene 
Vergadering. 

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2018-2019 uit Roland Kroezen (voorzitter), 
Frans van Amerongen (secretaris) en Eric Jan Walinga (penningmeester). Marjet Veldhuijzen van 
Zanten (jeugdzaken) heeft in september 2018 haar functie neergelegd. Zij heeft tot in het voorjaar 
nog veel gedaan aan lopende jeugdzaken.
De vacature wedstrijdzaken is net als voorgaande jaren waargenomen door Roland Kroezen. Die 
voor de competitie door Frans van Amerongen.
Met zo'n klein bestuur is er slechts viermaal een 'echte' bestuursvergadering geweest, Veel zaken 
konden onderling per e-mail of telefoon worden afgedaan.
Geert Drent 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. 
Bij de bondsraad van 10 december 2018 en van 15 juni 2019 waren Kroezen en Van Amerongen 
aanwezig. In seizoen '17-'18 is weer eens een bespreking geweest in Groningen tussen de besturen 
van NOSBO en FSB. In het afgelopen seizoen is er helaas geen uitnodiging gekomen voor een 
tegenbezoek.

Frans van Amerongen, secretaris

Jaarverslag NOSBO jeugdzaken 2018-2019

Het grootste succes van de Noordelijke jeugdspelers werd geboekt door Lucas van Foreest. De 
jonge Grootmeester uit de stad Groningen won begin juli het Nederlands kampioenschap in 
Amsterdam door in een barrage zijn broer Jorden te verslaan. Zus Machteld van Foreest debuteerde 
op 11 jarige leeftijd bij het dameskampioenschap en haalde een uitstekende gedeelde derde plaats.
Ook was er na lange tijd weer eens een NOSBO school die Nederlands kampioen basisscholen 
werd. De Groninger Scholen Vereniging viel deze eer te beurt.
Voor het derde opeenvolgende jaar werd het Nederlands kampioenschap voor spelers in de A, B en 
C categorie georganiseerd in Assen en opnieuw waren er NOSBO spelers die er met een titel 
vandoor gingen. In de open B categorie werd Jonas Hilwerda de opvolger van Eelke de Boer, die dit
jaar zelf vijfde werd bij de A-spelers. Bij de meisjes A ging de titel voor de tweede maal in drie jaar 
naar Feline Waardenburg.
Bij de overige jeugdkampioenschappen viel de uitstekende vierde plaats van Léon Niemeijer op, bij
het NK-D in Rijswijk. Het leverde hem aan het einde van het seizoen samen met Jonas Hilwerda 
een uitnodiging op om Nederland te vertegenwoordigen bij de Glorney-cup in Engeland.
Machteld van Foreest haalde in Santiago een gedeelde derde plaats op het wereldkampioenschap.
De NOSBO persoonlijke jeugdkampioenschappen waren dit jaar in de oudste leeftijdsgroepen 
opnieuw door de KNSB vervangen als plaatsingstoernooien voor het Nederlands kampioenschap. 
Het experiment om de PJK op 1 dag te organiseren werd gedeeltelijk teruggedraaid. Alle 
categorieën werden wel afgewerkt op 1 dag, maar niet meer allemaal tegelijk. In de AB categorie 
ging de titel naar Loek van der Hagen die ook de strijd in de C categorie in zijn voordeel besliste. 
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De D groep werd gewonnen door Noël Koene, die Léon Niemeijer op onderling resultaat voorbleef.
E kampioen werd Quinn van Dijk na een barrage tegen Eli Alia Jorritsma en de FGH groep werd 
een prooi voor Samuel Uit Oude Groeneveld.
De regionale clubkampioenschappen hadden mede door een samenwerking met de FSB liefst 26 
deelnemende teams. De Matadoren was de grote winnaar door zowel de D als de E categorie te 
winnen. Haren won de gecombineerde ABC groep, waarbij Assen het beste C team was. De 
Noordelijke Jeugdcompetitie was dit seizoen een prooi voor Haren 1, dat in de finale het 
verrassende Haren 2 versloeg.
Landelijk was er een fantastische tweede plaats van het Jeugd Schaak Noord A team in de 
Meesterklasse en verder was er nog een vijfde plaats voor Assen C in Rosmalen.
Het snelschaakkampioenschap zou weer onderdeel van het NOSBO kampioenschap zijn, deze ging 
echter niet door.
De Grand Prix cyclus was een prooi voor Arjan de Vries uit Briltil, die en passant ook het FSB 
klassement won. Van de elf toernooien won Arjan er liefst 5, die van Schiermonnikoog, Hoogeveen,
Veendam, Leek/Roden en Assen. Sven Broersma won in Haren en ook de slot-GP. Loek van der 
Hagen (GasTerra), Léon Niemeijer (Schaakfestival), Daan Noordenbos (Ten Boer) en Jaël Wierenga
(Emmen) wonnen de andere toernooien.
Het toernooi van De Paardensprong kende Jannes Gerdes uit Duitsland als winnaar van de top 
groep. De open groep werd gewonnen door Ruben de Wolf.
Bij het stappenkampioenschap gingen de prijzen naar Arjan de Vries (4), Léon Niemeijer (3), Aron 
Hardeman (2), Davian Al Suhairy (1) en Choky Syaf (staploos).
De finale van het basisschoolkampioenschap was dit seizoen in Assen, met dit jaar weer een 
Groninger kampioen. De Groninger Scholen Vereniging was uiteindelijk de sterkste. Bij het 
landelijk kampioenschap werden ze dus ook kampioen.
De NOSBO organiseerde het afgelopen seizoen door omstandigheden slechts 1 jeugdbijeenkomst in
Groningen.
In Hoogkerk organiseerde de NOSBO samen met de FSB op 8 juni een gezamenlijke slot Grand 
Prix.
De NOSBO bedankt Marjet Veldhuijzen van Zanten die na haar aftreden toch nog aanbleef voor de 
lopende zaken van de jeugd. Tegen het voorjaar besloot ze toch definitief te stoppen. Gelukkig is er 
een groepje jeugdleiders/ouders opgestaan om de lopende zaken op te pikken. Op de voorjaars-ALV
van de NOSBO werden Sake Jan de Boer en Ibo de Vries al voorgesteld om namens de nieuwe 
jeugdcommissie in het bestuur plaats te nemen.

Roland Kroezen, Voorzitter NOSBO

Jaarverslag Competitie 2018-2019

De  NOSBO-competitie  was  wegens  de  tweejarige  pilot  'scheiding  van  KNSB-  en  regionale
competities' experimenteel ingedeeld in drie klassen met allemaal vrije inschrijving. Het was even
spannend  hoeveel  "ex-KNSB-spelers"  zich  zouden  aanmelden  voor  de  avondcompetitie,  dat
verschilde nogal per club. 
In de Hoofdklasse speelden 16 achttallen in twee poules van 8 teams. De kampioenen van beide
poules  speelden een  finalewedstrijd  om het  NOSBO-kampioenschap.  SISSA 1 versloeg daarbij
SISSA 2. De nieuwe NOSBO-kampioen speelde soms met wel 5 spelers die het voorgaande seizoen
nog in de Meesterklasse uitkwamen. Staunton bood met een 6-2 nederlaag nog het meest succesvol
weerstand, tweemaal werd het 8-0.
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Ook in de eerste klasse 16 teams in twee poules, nu van zestallen. In 1A eindigde Staunton 2 met
overmacht als eerste, in 1B werd SISSA 3 eerste met 5 bordpunten voor op nr.2 Kruit. In de finale
SISSA 3- Staunton 2 werd het 3-3 en SISSA 3 won het snelschaak.
De 2e klasse begon met 17 viertallen met een Zwitserse indeling. In de 1e ronde bleek een club zich
wat vertild had en een team moest terugtrekken. Dat leverde mooi twee poules van 8 op, helaas
werd doordat er al 1 ronde gespeeld was de indeling een puzzel. Er kwam een aantal wedstrijden uit
de bus waarbij meer dan 75 km afstand overbrugd moest worden. Die werden zoveel mogelijk
buiten 'hartje winter' gepland, maar er moesten ook een paar wedstrijden bij een club 'halverwege'
gespeeld worden omdat uitwedstrijd over de hele afstand fysiek niet te doen was voor sommige
oudere spelers. In de finale versloeg HSP/Veendam 3 Hoogeveen 2.
De strijd om de NOSBO-beker werd gespeeld in het nevenprogramma van het NK Jeugd in Assen.
Assen versloeg LOS met 3-1.

In de KNSB-competitie werd een bijzonder resultaat behaald: op alle niveaus waar NOSBO-clubs
meespeelden werd een NOSBO-team kampioen. De landskampioen kwam niet uit het Noorden,
maar daar kan Groninger Combinatie komend jaar verandering in brengen, het eerste team werd
kampioen van klasse 1A. In 2A werd GC 2 kampioen, in 3A SISSA 1, in 4A LOS en in 5A SISSA 2.
Hoogeveen degradeerde uit klasse 3A. 
In de KNSB-competitie speelden 1 team in de 1e klasse, 2 in de 2e, 7 in de 3e, 5 in de 4e en 4 in de
5e klasse. totaal 19 teams
In  de  strijd  om  de  KNSB-beker  verloor  Groninger  Combinatie  in  de  finale  van  Kennemer
Combinatie.

De recreatieve viertallencompetitie is door de nieuwe speelmogelijkheden in zaterdag- resp. avond-
competitie niet voortgezet. 

Frans van Amerongen, waarnemend competitieleider

Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2018-2019

Ook in 2018-2019 was het de bedoeling dat er drie kampioenschappen georganiseerd zouden 
worden door de NOSBO. Helaas lukte het door omstandigheden wederom niet om het 
snelschaakkampioenschap op de kalender te krijgen. Gebrek aan ruimte was daarvoor één van de 
redenen, gebrek aan enthousiasme onder de leden een goede tweede.

Het rapidkampioenschap van de NOSBO was voor het derde opeenvolgende jaar onderdeel van het 
rapidtoernooi van de sc Veendam. De organisatie lag in handen van Theo Mooijman en Piet 
Jongejan en die zagen na 6 ronden dat Minko Pieters met 5,5 punten bovenaan stond. Helaas voor 
Minko bleef het bij de titel van Open Veendammer kampioen, want hij was op dat moment geen 
NOSBO lid. Dat was wel de nummer 2 van de dag, Henk van Putten van de Spassky’s, die daarmee 
wel werd uitgeroepen tot NOSBO rapid kampioen. Derde werd zijn clubgenoot Joop Houtman.

Opnieuw was het NOSBO kampioenschap onderdeel van het weekendtoernooi van de Groninger 
Combinatie. Dit maal waren er 84 deelnemers, die er mede dankzij de versnelde Zwitserse indeling 
weer een spannend kampioenschap van maakten. 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 5 punten, waarmee hij slechts derde werd. 
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De titel ging naar Ivo Maris, die aldus de opvolger werd van Lucas van Foreest, niet alleen als 
kampioen, maar ook als toernooiwinnaar. Maris scoorde 6 punten en bleef Nico Zwirs in de 
eindafrekening een halfje voor. Hoogst eindigende NOSBO dame in het klassement was Annelies 
van den Heuvel. De beste senior was Erik Hoeksema, net voor Fons van Hamond, terwijl Henk 
Seijen de wederom de hoogst geklasseerde veteraan was. Beste jeugdspeler was de Duitse jongeling
Collin Colbow, net voor Daan Noordenbos.

Roland Kroezen
Organisator NOSBO kampioenschappen

Jaarverslag diplomaconsul  2018 – 2019

Op 1 augustus 2006 ben ik met mijn werk als diplomaconsul begonnen, met veel plezier. 
Dat is nu alweer 13 jaar geleden.
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

2018-2019 404
In totaal 4.502 ‘stappen ’kandidaten’ vanaf het begin!

Hieronder de verdeling over de stappen: seizoen 2018-2019
stappen examens afgenomen geslaagd afgewezen

opstapje 1 161 147 14
opstapje 2 10 10 0
stap 1 146 135 11
stap 1plus 6 6 0
stap 2 50 43 7
stap 2 plus 4 4 0
stap 3 11 10 1
stap 3 plus 4 3 1
stap 4 7 7 0
stap 5 4 4 0
stap 6 1 0 1

totaal 404 369 (91,3 %) 35 (8,7 %)

Van de 369 geslaagden werden 49 met een 10 beoordeeld!  Dat is een percentage van 13,3 %. 
Beter dan het vorig seizoen. Het percentage lag toen op 8,6 %.
Nog een paar interessante opmerkingen :
- In het dorpshuis MFC De Wijert/Helpman heeft een groep zeventigplussers examen stap 2 
afgelegd. Allen geslaagd. Deze groep wordt begeleid door Vincent Valens. Leuk initiatief.
- Een andere zeventigplusser, afkomstig uit Assen, heeft met goed gevolg het examen stap 5 gedaan.
Klasse!
- Ook dit seizoen heeft Hiddo Zuiderweg de meeste jeugdige (school)schakers opgeleid!
Al met al weer een geslaagd seizoen.

Wout Admiraal, diplomaconsul NOSBO 1 augustus 2019
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Begroting 2020
(bedragen afgerond op hele euro's)

Baten 2020 2019 2018 2018
Begroot Begroot Begroot Werkelijk

Contributies
NOSBO-contributie 7.360 6.800 7.025 6.583
(272 juniorleden en 600 seniorleden)

Overige inkomsten
inschrijfgelden 900 1.200 1.200 762
diplomaconsul 800 400 400 797
overige inkomsten     250                200                200                165  

1.950 1.800 1.800 1.724

Totale baten 9.310 8.600 8.825 8.307

Lasten
diensten van derden* 600 600 600 0
promotie-activiteiten** (Nosbollen/overig) 350 250 0 350
km-vergoeding teams 1.300 1.500 1.500 1.003
reis-verblijfs- en representatiekosten 2.400 2.600 3.175 2.070
prijzen (senioren en jeugd) 2.700 2.550 2.700 2.377
zaalhuur 800 800 850 490
NK jeugd Assen 0 1.500 1.500 1.500
afschrijving spelmateriaal 0 0 0 0
kosten (overig) spelmateriaal 300 0 0 0
kosten website 87 0 0 0
overige kosten (bankkosten, ratingkosten    300                300                200                233  
en verzekering
Totale lasten 8.837 10.100 10.525 8.023

overschot/-tekort uit exploitatie 473 -1.500 -1.700 284
rentebaten 0 0 10 150

overschot/-tekort operationeel 473 -1.500 -1.690 434

T  oelichting  
* de post diensten van derden m.b.t. 2020 bestaat uit begeleidingskosten jeugd in Nederland
**promotieactiviteiten Nosbo-gebied
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Aanname's 2020
Ledenbestand 2020 872
Te ontvangen Nosbo-Contributies 7.360
Reiskosten teams 1.300
Overige inkomsten
- uitleen spelmateriaal (borgsommen, cauties en boetes) 250

Overige kosten  
- o.a.bankkosten, ratingverwerking, verzekering materiaal etc. 300

Contributies                                                            Jaar 2020 Jaar 2019
Nosbo
- Senioren (600) 10,00 10,00
- Junioren  (272) 5,00 5,00

Knsb
- Senioren  42,80 42,08
- MEC bijdrage 0,60 0,60
Totaal senioren Knsb 43,40 42,68

- Junioren 21,40 21,04
- MEC bijdrage 0,60 0,60
Totaal junioren Knsb 22,00 21,64

Totale contributie Nosbo en Knsb samen
- Senioren 53,40 52,68
- Junioren 27,00 26,64

Toelichting begroting 2020

De begroting 2020 is gebaseerd op de stand van het derde kwartaal 2019, er zijn meer leden.
Er is in de begroting € 600,- opgenomen voor begeleiding van jeugd. In voorgaande jaren is dat niet
uitgegeven.

De knsb-contributie wordt 1 op 1 doorbelast aan de verenigingen inclusief Mec-bijdrage.
De aangekondigde verhoging door de KNSB is verwerkt in de cijfers.

De post reis-/verblijfs- en representatiekosten is verlaagd o.a door efficiënter en goedkoper te 
vergaderen.

Deelnemers jeugd aan internationale kampioenschappen ontvangen een kleine bijdrage 
uit de voorziening jeugd. Die staat wel op de balans maar is niet in de begroting opgenomen.
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Competitie 2019-2020 / Reglementswijzigingen
In de vorige ALV kwam naar voren dat enkele clubs zich nogal overvallen voelden door de 
discussie en stemming over het speeltempo in de competitie. 
Daarom staat het speeltempo in de competitie nu nogmaals ter discussie. Er kan gekozen worden uit
twee opties:
Huidige tekst Art. 25: "In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo 
bedraagt 75 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet." 
Het alternatief dat vorig jaar niet werd gekozen is: 90 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd 
per zet.

Het bestuur stelt verder voor enkele kleine aanpassingen te doen in het Competitiereglement over 
prijzen voor de kampioenen en over speelgerechtigdheid.

Nu, Artikel 35: Onder de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar wordt op de 
jaarvergadering 1 schaakklok verloot.
Voorstel wijziging: Voor de kampioenen van de competitieklassen en de bekerwinnaar stelt het 
bestuur prijzen ter beschikking.

Nu: 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.

Voorstel: aanvullen met: Spelers van deze vereniging die al voor een andere club uitkomen in de 
NOSBO competitie, mogen maar voor één van deze verenigingen uitkomen in de NOSBO beker. 
Overtreding van de laatste bepaling wordt bestraft met een reglementaire nederlaag van de partij 
uit de wedstrijd voor de tweede vereniging.
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Ontwikkeling ledental, meetellend voor stemrecht, 2014-2019

  (= hoofdleden + dubbelleden van buiten de NOSBO)
aantallen per 1 september (2016 en 2018 1 okt)
Plus stemmen in ALV 20-9-2019 Stemmen

in ALV
Vcode Vereniging 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20-sep
20000 NOSBO PL 8 11 9 11 1
20001 Assen 61 62 54 52 55 52 3
20003 Bedum 16 15 14 14 15 15 1
20007 DAC 24 22 21 19 17 18 2
20008 ESG 32 32 33 42 35 35 3
20009 Eelde/Paterswolde 9 11 10 10 8 6 1
20010 Groningen 58
20011 Schaakkwartier 13 11 3 1
20012 Haren 38 46 45 44 46 49 3
20013 Staunton 52 50 46 45 45 43 3
20014 Hoogeveen 56 52 49 51 49 55 3
20015 H.S.P. 25 25 29 23 21 17 2
20016 J.H.Kruit 11 9 9 8 8 8 1
20021 Leek 30 24 25 24 27 29 2
20022 Lewenborg 13 18 25 29 25 27 2
20023 Van der Linde 41 35 27 26 32 40 3
20024 Middelstum 15 16 16 15 16 17 2
20025 Rochade 11 9 9 9
20026 Roden 35 29 37 38 37 33 2
20027 SISSA 67 67 77 76 50 43 3
20029 Westerwolde 11 13 12 13 16 16 2
20031 Ten Boer 32 32 38 23 24 33 2
20032 Spassky's 12 14 13 12 13 12 1
20033 Unitas 61
20034 Valthermond 11 8 8 9 9 8 1
20035 Veendam 25 19 14 15 14 16 1
20041 Oostermoer 20 22 23 20 20 24 2
20046 Het Kasteel 23 25 23 25 22 24 2
20051 Dwingeloo 21 18 16 15 15 13 1
20052 De Paardensprong 24 25 26 26 30 36 3
20053 En Passant Usquert 18 19 12 13 10 12 1
20054 Groninger Combinatie 73 74 78 82 97 5
20055 Talententeam JSN 6 6 9 1
20056 De Matadoren 15 21 2
20057 LOS 10 11 1

Totaal 873 812 797 792 773 819 61
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