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Uitgangssituatie

Sinds 2018 kunnen clubschakers meedoen aan zowel de KNSB-competitie op zaterdagmiddag als 
aan de regionale competitie, in de NOSBO is dat nog steeds op de clubavond. Dit volgde op een 
besluit van de regionale bonden, verenigd in de KNSB-Bondsraad, om de landelijke en de regionale
competities per 1 sept. 2018 van elkaar los te maken, dit voor een proeftijd van twee seizoenen.

In die twee seizoenen is er in beide competities een overgangsperiode ingesteld; voor de KNSB 
ging het om het toevoegen van nieuwe klassen onder de bestaande piramide, voor de NOSBO-
competitie moest de structuur tijdelijk helemaal op z'n kop omdat dat de enige manier was om een 
vooraf onbekende hoeveelheid sterke nieuwe spelers, die daarvoor alleen landelijk speelden, op te 
nemen in de competitie. 

De NOSBO-ledenvergadering besloot in mei 2018 tot de huidige opzet met naast/onder elkaar een 
hoofd-, eerste en tweede klasse met resp. acht-, zes- en viertallen. Drie groepen met elk vrije 
inschrijving en zonder promotie en degradatie tussen de klassen. Wonder boven wonder heeft dit 
systeem de laatste twee seizoenen een mooie verdeling opgeleverd van 16, 16 en 16 teams in het 
eerste seizoen en oorspronkelijk 16, 17 en 15 aanmeldingen in dit seizoen. Dat is uiteindelijk 
uitgekomen op 16, 16  en 14 teams, en dat heeft in beide jaren twee regionale poules van 8 (en 7) 
opgeleverd in alle klassen.

Nu is de tijd gekomen om een vaste opzet voor de competitie te vinden waarin de liefhebbers van 
regionale wedstrijden zoveel mogelijk op eigen niveau op de clubavond hun wedstrijden kunnen 
spelen. 

Een aantal zaken is voor de meeste schakers van belang voor het meedoen aan de competitie:
- Reisafstanden binnen de poule
- Teamgrootte
- (Niet te grote...) verschillen in speelsterkte
- Strijd om promotie/degradatieplaatsen
- Regels over invallen

Deze aspecten beïnvloeden elkaar, hoe groter de teams, des te minder zullen er aangemeld kunnen 
worden, waarmee de gemiddelde reisafstand zal toenemen. En hoe groter de teams, des te groter in 
het algemeen de verschillen in sterkte tussen het hoogste en laagste bord, vooral bij kleinere clubs. 
En hoe groter de teams, des te minder teams in totaal zullen kunnen meedoen in de competitie, 
zodat ook binnen de klassen de sterkteverschillen tussen de teams groter worden.

Verder blijkt dat het naast elkaar bestaan van twee competities ook gevolgen heeft voor de 
organisatie ervan. De KNSB-competitie wordt op 1 (één) zaterdag in 3 of 4 weken gespeeld. Daar 
valt weinig aan te veranderen.
De NOSBO-competitieronden wordt al jaren gespeeld over verschillende weken voor de diverse 
klassen, omdat sommige clubs geen ruimte of materiaal genoeg hebben voor 2 of meer bezoekende 
teams tegelijk of om spelers 2x in een ronde te kunnen opstellen als er bij ziekte e.d. onvoldoende 
invallers beschikbaar zijn.



Dat leidt dit seizoen soms tot frictie omdat sommige spelers twee of wel drie wedstrijden binnen 
korte tijd moeten afwerken: KNSB- en NOSBO-competitie en soms nog een bekerwedstrijd. En dat 
geldt niet alleen voor Hoofdklassespelers, maar dit jaar hadden ook in de 1e en 2e klasse enkele 
teamleiders daardoor moeite om voor een wedstrijd hun opsteling rond te krijgen.

Keuzen Er moeten door de ledenvergadering keuzes gemaakt worden 
over de inrichting van de NOSBO-competitie 2020-2021 en later. 

Een aantal keuzen hebben we twee jaar geleden bij het begin van de huidige opzet al gemaakt:
- Voor de NOSBO-competitie organiseren we maximaal 7 ronden en mogelijk nog 1 
beslissingswedstrijd.
- De nieuwe NOSBO-avondcompetitie moet bij langzaam afbrokkelend ledenbestand nog geruime 
tijd een interessante competitie blijven.

1. Opzet: kiezen we voor 
a) een piramidestructuur van hoofdklasse en daaronder een of meer poules in 1e, 2e etc. klasse met 
een vast aantal teams, met promotie en degradatie, zoals tot zomer 2018? Of voor 
b) voortgaan met het huidige model van verschillende losstaande competities met elk een 
onvoorspelbaar aantal teams.
c) een lineaire competitie, zoals tot 2 jaar geleden in de SBO, daar had men een promotieklasse, 
daaronder 1 eerste klasse en 1 tweede klasse, alle met achttallen. Daaronder / daarnaast 9 klassen 
met 4 viertallen die een dubbelrondige competitie speelden.
d) ... we staan open voor andere suggesties!

2. Indelingsprincipe: wat heeft de voorkeur, indelen van teams met zoveel mogelijk gelijkwaardige 
sterkte? dat betekent in het algemeen ook kiezen voor wat grotere reisafstanden, of indelen met 
korte reisafstanden, dat leidt meestal tot wat grotere sterkteverschillen tussen de teams.
Of...

3. Aantal speelronden: vast aantal, zoals bij de klassieke halve competitie of variabel aantal ronden, 
afhankelijk van het aantal opgegeven teams, zoals bij een aantal losse competities naast elkaar, 
eventueel met Zwitserse indeling.

4. Speeltempo: Lang kunnen nadenken of redelijk op tijd weer naar huis.

Verder moeten in de meivergadering de hoofdlijnen van wijzigingen in het competitiereglement 
n.a.v. de gekozen opties worden vastgelegd; daarover zal in september een besluit genomen worden.
En is er een overgangsregeling nodig als we naar een heel andere opzet van de competitie gaan? 
Of zo nodig gewoon de top 4 uit beide poules van de hoofdklasse nemen als we bijv. besluiten tot 1 
hoofdklasse van 8 teams. Er is tenslotte in beide jaren van deze proef vooraf gezegd dat bij 
eventuele wijzigingen de eindstand in de voorafgaande competitie mee in beschouwing kan worden 
genomen.

namens het bestuur,

Frans van Amerongen
secretaris.



Deelname NOSBO-leden aan de KNSB- en NOSBO-competities.
Unieke spelers

2016/2017 2017/18 2018/19 2019/20 *
KNSB spelers 126 148 222 228

plaatsen 76 94 154 188
NOSBO spelers 397 374 403 322

plaatsen 316 280 288 280
4tallen spelers 54 202

plaatsen 96 120
alle comp. unieke spelers 577 534 501 451

plaatsen 488 494 442 468

Aantal clubleden in mei 860 927 847 855*

* over ronde 1-3
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