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 Algemene ledenvergadering 
 

Datum:  woensdag 10 oktober 2012 

Aanvang:  19:30 uur 

Locatie:  Jannes van der Wal Denksportcentrum,  

Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen (050-3110375) 

 

AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Mededelingen 

 

3. Huishoudelijk Reglement 

• Voorstel tot wijziging van art. 14      [pagina  3] 

• Voorstel tot wijziging van art. 17      [pagina  3] 

 

4. Ingekomen stukken 

• E-mail Marc Snuverink (SC Hoogeveen)     [pagina  4] 

 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 20 juni 2012 [pagina  4] 

 

6. Jaarverslagen 2011-2012 

a. Secretaris          [pagina 10] 

b. Competitieleider         [pagina 11] 

c. Diplomaconsul         [pagina 13] 

d. Wedstrijdleider         [pagina 14] 

 

7. Prijsuitreiking 2011-2012 

 

8. Bestuursverkiezing 

Jan Peek Aftredend (niet volgens schema), niet herkiesbaar  

(Jan Peek heeft zijn functie en taken per vrijdag 21 

september 2012 wegens persoonlijke redenen neergelegd.) 

 

9. Commissies en overige functies 

Jan Peek 1
e
 lid namens de NOSBO in de Bondsraad van de KNSB; 

aftredend (volgens schema), niet herkiesbaar 

NOORDELIJKE SCHAAKBOND 

OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 

AANGESLOTEN BIJ DE KNSB 
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Grigori Kodentsov 2
e
 lid namens de NOSBO in de Bondsraad van de KNSB; het 

NOSBO-bestuur stelt voor om Grigori Kodentsov als 1
e
 lid 

namens de NOSBO in de Bondsraad van de KNSB te benoemen 

Roland Kroezen 1
e
 plaatsvervangend lid namens de NOSBO in de Bondsraad 

van de KNSB; aftredend (niet volgens schema), niet herkiesbaar 

Roland Kroezen Wedstrijdleider van de NOSBO; het NOSBO-bestuur stelt voor 

om Roland Kroezen als 2
e
 lid namens de NOSBO in de 

Bondsraad van de KNSB te benoemen 

Bart Romijn 2
e
 plaatsvervangend lid namens de NOSBO in de Bondsraad 

van de KNSB; het NOSBO-bestuur stelt voor om Bart Romijn 

als 1
e
 plaatsvervangend lid namens de NOSBO in de Bondsraad 

van de KNSB te benoemen 

Marten Holwerda Lid van de Reglementencommissie; aftredend 
 

10. Jaarplannen 2012-2013 

a. Competitieleider        [Beker: pagina 15] 

b. Wedstrijdleider         [pagina 15] 
 

11. Personele bezetting NOSBO 

• Functieoverzicht         [pagina 16] 

• Vacatures           

• Bestuur           

• Jeugdcommissie          

• Toekomst NOSBO         
 

12. Jeugdzaken 

• Jeugdkalender 2012-2013       [pagina 17] 

• Grand-Prixdraaiboek / Grand-Prixreglement, voorstel tot aanvulling [pagina 18] 

• Reglement Persoonlijke Jeugdkampioenschappen, voorstel tot wijziging art. 4 [p.18] 

• Noordelijke Jeugdclubcompetitie (NJC)      [pagina 22] 
 

13. Competitiezaken 

• Promotie- / degradatieregeling 2012-2013, voorstel tot vaststelling [pagina 19] 

• Regeling tegemoetkoming reiskosten, voorstel tot wijziging  [pagina 21] 
 

14. Overige zaken 

• Geldbedragen, voorstel tot vaststelling voor seizoen 2012-2013  [pagina 20] 

• ‘Zwarte’ leden 

• Viertallencompetitie FSB       [pagina 22] 
 

15. KNSB-zaken 

• Nieuwsbrief KNSB augustus 2012 [http://schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief] 

• Gratis aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

• Cursus Scheidrechter A 

• Huttontoernooi 2013 
 

16. W.v.t.t.k. / rondvraag 
 

17. Sluiting 
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Huishoudelijk Reglement, voorstel tot wijzigingen 
 

 

Artikel 14: Het stemrecht 
 

OUD 

De afgevaardigden van de schaakverenigingen en de afgevaardigde van de individuele leden 

in de Algemene Ledenvergadering hebben stemrecht afhankelijk van het aantal leden, dat ze 

vertegenwoordigen, en wel: 

voor 15 en minder leden: 1 stem 

voor 16-35 leden:  2 stemmen 

voor 36-60 leden:  3 stemmen 

voor 61-90 leden:  4 stemmen 

voor 91-125 leden:  5 stemmen, enz. 

waarbij dus telkens de marge om 1 stem meer te krijgen 5 groter is dan de vorige. Hiervoor 

is bepalend de meest recente ledenlijst van de KNSB en de meest recente lijst van individuele 

NOSBO-leden. 

 

NIEUW 

De afgevaardigden van de schaakverenigingen en de afgevaardigde van de individuele leden 

in de Algemene Ledenvergadering hebben stemrecht afhankelijk van het aantal leden, dat ze 

vertegenwoordigen, en wel: 

voor 15 en minder leden: 1 stem 

voor 16-35 leden:  2 stemmen 

voor 36-60 leden:  3 stemmen 

voor 61-90 leden:  4 stemmen 

voor 91-125 leden:  5 stemmen, enz. 

waarbij dus telkens de marge om 1 stem meer te krijgen 5 groter is dan de vorige. Hiervoor is 

bepalend de meest recente ledenlijst van de KNSB en de meest recente lijst van individuele 

NOSBO-leden. 

 

Alle leden, waarvoor een schaakvereniging contributie aan de NOSBO betaalt, tellen mee 

voor het bepalen van het ledenaantal. 
 

Deze leden zijn: 
 

1. Alle hoofdleden; 
 

2. Dubbelleden, waarvan de hoofdschaakvereniging geen lid is van de NOSBO. 
 

 

Artikel 17: Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 

OUD 

Voor wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement gelden dezelfde bepalingen als voor het 

wijzigen van de Statuten. Zie hiervoor artikel 12 van de Statuten. 

 

NIEUW 

Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden genomen door de 

Algemene Ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen, ongeacht het aantal op de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigde leden. 
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Ingekomen stukken 

 

E-mail Marc Snuverink (SC Hoogeveen) d.d. zaterdag 8 september 2012 
 

Beste Grigori, 

 

In de ALV van vlak voor de zomer is reeds verhoging afdracht aan de NOSBO ter 

sprake gekomen. Niet zeker wetende of de aankomende ALV hiervoor de juiste is 

(anders punt 1 svp op agenda van ALV begin 2013 zetten), komen wij van het bestuur 

van de Schaakclub Hoogeveen met de volgende punten: 

 

1. Afschaffing van het automatisme van de verhoging van de afdracht aan de NOSBO 

en 

2. Geen verhoging van de afdracht aan de NOSBO voor het seizoen 2012-2013 gezien 

de uitstekende financiële toestand van de NOSBO. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Snuverink 

Voorzitter Schaakclub Hoogeveen 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 20 juni 2012 
 

Aanwezig: 
Leunis Maas (Bestuur, vz.), Grigori Kodentsov (Bestuur, not.), Wout Admiraal (Bestuur), 

Jacob Dijkstra (SC Assen), Bert van Till (SC DAC), Jan van Os (ESG), Wim Krijnen (SC 

Groningen), Derk Schuttel (Het Schaakkwartier), Kees Romijn (SC Haren), Marc Snuverink 

(SC Hoogeveen), Pieter Doller (SC Leek), Frans Huisman (SC Leek), Jan Schut (SV 

Lewenborg), Johan Meirink (SV Oostermoer), Derk Vegter (SV Oostermoer), Lieuwe 

Boskma (SC Roden), Menno Keizer (SC Roden), Ernst-Jan Pastoor (JSV SISSA), Klaas 

Dijkhuizen (SC Ten Boer), Fons van Hamond (SV Unitas), Taco van de Poel (SV Unitas), 

Sjoerd Jan Burgsma (SC Veendam), Piet Jongejan (SC Veendam), Arend Bensink (SCEPU), 

Erwin Kok (SCEPU), Jan Stomphorst (KNSB). 

 

Afwezig met kennisgeving: 
Jan Peek (Bestuur), Bart Romijn (Bestuur), Roland Kroezen (Bestuur), SV Bedum, SC 

Dwingeloo, SC Eelde/Paterswolde, HSP, SC Het Kasteel, SV J.H. Kruit, SC Van der Linde, 

Rochade, Spassky’s, SC Ter Apel, SC Valthermond, SC de Paardensprong. 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 
SC Middelstum, SG Staunton. 
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1. Opening en vaststelling agenda 

Leunis Maas opent de vergadering om 19:35 uur. 

 

• Jan van Os (ESG) is van mening dat het bedoeling is van de voorjaars-ALV om te 

discussiëren over zaken, die mogelijk op de agenda van de najaars-ALV zullen 

komen. Daarom vindt hij vreemd dat onderdeel ‘7. Bestuurszaken’ op de agenda 

van deze ALV staat.  

Na overleg wordt besloten om dit punt op de agenda te laten staan. 

• Bij de 3
e
 bullet van onderdeel ‘6. Financiële zaken’ dient ‘Decharge Kascommissie 

2011-2012’ te worden vervangen door ‘Decharge Penningmeester’. 

• Een aantal punten van onderdeel ‘9. KNSB-zaken’, waarbij Jan Stomphorst 

(KNSB) het woord zal voeren, zullen na onderdeel ‘2. Mededelingen’ behandeld 

worden. 

De agenda wordt hierna vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

• Grigori Kodentsov maakt excuses aan de ALV voor de late verzending van de 

ALV-stukken. 

 

9. KNSB-zaken (1
e
 deel) 

• Jan Stomphorst (KNSB) wijst de aanwezigen op de mogelijkheden om een 

SchaakChallenge te organiseren. Kinderen kunnen op deze manier in één middag 

leren schaken. De organisatie van een SchaakChallenge kan een bedrag van de 

KNSB hiervoor ontvangen en aanwezigheid van bijv. Hans Böhm verwachten. 

Voor nadere informatie en ondersteuning kan er contact worden opgenomen met 

het Ledenwerfteam van de KNSB. 

• Jan Stomphorst (KNSB) gaat uitvoerig in op de ‘zwarte-ledenproblematiek’, die er 

in de Nederlandse schaakwereld speelt. Het is belangrijk dat iedere schaker door 

de verenigingen als lid bij de KNSB wordt aangemeld. 

• Als vervolg op het vorige punt vindt er discussie plaats over de wijziging van art. 4 

van het Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen, welk onder ‘8. 

Jeugdzaken’ behandeld zal worden. Jan Stomphorst (KNSB) is van mening dat 

iedere deelnemer aan een regionaal Persoonlijk Jeugdkampioenschap lid moet zijn 

van de KNSB. Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen spelers in de 

categorieën E en jonger en spelers in de categorieën ouder dan E. 

• Tevens informeert Jan Stomphorst (KNSB) de ALV over de onzekerheid bij de 

KNSB m.b.t. de toekomstige subsidie van NOC*NSF. 
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3. Ingekomen stukken 

• Er is een dispensatieverzoek bij de NOSBO binnengekomen van SC Groningen en 

SV Unitas. Alle betreffende documenten zijn meegestuurd met de ALV-stukken. 

De twee verenigingen zijn van plan om met gezamenlijke teams in de KNSB-

competitie uit te komen. Het discussiepunt betreft in dat geval spelers, die op 

NOSBO-niveau voor SC Groningen of SV Unitas uitkomen en in de gezamenlijke 

teams op KNSB-niveau zullen invallen. Het NOSBO-bestuur heeft de gevraagde 

dispensatie verleend. Wim Krijnen (SC Groningen) en Taco van de Poel (SV 

Unitas) geven toelichting aan de ALV. Taco van de Poel geeft aan dat de 

verenigingen gedwongen zijn door de KNSB om een nieuwe vereniging op te 

richten, welke in de KNSB-competitie zal uitkomen. Deze vereniging is inmiddels 

opgericht en heeft de naam Groninger Combinatie. Zij bestaat uitsluitend uit 

bestuursleden en dubbelleden. Zaken m.b.t. invallers zijn hierdoor in strijd met de 

NOSBO-reglementen. Daarom is er dispensatie aangevraagd. Leunis Maas meldt 

dat er niets is veranderd aan de invallersregeling, zoals deze binnen de NOSBO 

geldt. Jan Stomphorst (KNSB) geeft aan dat de KNSB achter deze oplossing staat 

en legt de gedachte erachter uit. Er vindt enige discussie plaats binnen de ALV, 

waarna men akkoord gaat. 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 21 september 2011 

 

• Fons van Hamond (SV Unitas) geeft aan dat de formulering van zijn woorden, 

zoals deze onder de 2
e
 bullet van onderdeel ‘9. Jeugdzaken’ staat, anders dient te 

zijn. Hij respecteert de overweging van het NOSBO-bestuur om het NK E-teams 

2012 niet te organiseren, maar betreurt de reden / motivatie (niet genoeg 

mankracht binnen de NOSBO) hiervoor. 

 

Er zijn verder geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. Leunis Maas bedankt 

Grigori Kodentsov voor de notulen. 

 
5. Personele bezetting NOSBO 

• Grigori Kodentsov licht de ALV in over de problemen m.b.t. de personele 

bezetting binnen het NOSBO-bestuur. Roland Kroezen is wegens werkzaamheden 

in het buitenland en niet aanwezig op deze ALV. Jan Peek en Bart Romijn zijn er 

wegens omstandigheden ook niet. Het NOSBO-bestuur is slechts met 3 personen 

op deze ALV aanwezig. De termijnen van Grigori Kodentsov en Leunis Maas 

lopen in het voorjaar van 2013 af en zoals het er nu naar uitziet, zal er voor beiden 

geen vervolg komen. Er is nog steeds geen nieuwe Jeugdleider binnen de NOSBO 

aanwezig. Als het zo doorgaat, dan zal de NOSBO over een jaar een groot 

probleem hebben. 

• Tevens licht Grigori Kodentsov de ALV in over de problemen m.b.t. de personele 

bezetting binnen de Jeugdcommissie van de NOSBO. Na de voorafgaande 

perikelen moesten het afgelopen seizoen zeer veel zaken vaak ‘vanaf nul’ 

opgebouwd worden, wat is gelukt. Alle evenementen zijn georganiseerd en 
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meerdere personen zijn in staat om het een en ander draaiende te houden, indien er 

iemand zou wegvallen. Maar de service, zoals deze het afgelopen jaar aanwezig 

was, is niet gegarandeerd voor de toekomst. Ook de Jeugdcommissie van de 

NOSBO heeft nieuwe personen nodig. 

 

6. Financiële zaken 

• Fons van Hamond (SV Unitas) heeft een vraag over de balans, die onderdeel 

uitmaakt van de Jaarrekening 2011 van de NOSBO. Hij vraagt zich af of de 

hoeveelheid liquide middelen op de betaalrekening niet te hoog is. Er kan mogelijk 

op een andere manier rente hierop worden ontvangen. Leunis Maas geeft aan dat er 

bij de NOSBO altijd een bedrag in kas aanwezig is ter hoogte van de KNSB-

afdracht per kwartaal. Daarnaast doelt de NOSBO erop om dit jaar, of uiterlijk 

volgend jaar, nieuw schaakmateriaal aan te schaffen. Hierdoor staat er voldoende 

geld op de betaalrekening. 

• Fons van Hamond (SV Unitas) vraagt of het klopt het verschil tussen de 

inschrijfgelden en de prijzen in de Jaarrekening 2011 ca. 1500 euro negatief is en 

hij vraag ook waardoor dit komt. Leunis Maas geeft aan dat dit inderdaad het geval 

is en dit voornamelijk door de huidige formule voor GP-toernooien komt. 

Daarnaast worden er uit deze inschrijfgelden niet alleen prijzen betaald. In 2012 

zal het effect nog groter zijn. 

 

• De Kascommissie 2011-2012 van de NOSBO, bestaande uit SCEPU (Erick 

Erdtsieck) en SC Assen (Jacob Dijkstra), heeft de kascontrole van de NOSBO 

uitgevoerd. Leunis Maas leest het verslag van de Kascommissie 2011-2012 voor 

aan de ALV. Hierna stelt Leunis Maas de ALV voor om de Penningmeester van de 

NOSBO decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord. 

• Er wordt een nieuwe Kascommissie voor het seizoen 2012-2013 benoemd. Deze 

zal bestaan uit SV Bedum en SC DAC. 

• N.a.v. de Begroting 2013 vraagt Jan van Os (ESG) hoe de contributies tot stand 

komen. Leunis Maas geeft uitleg hierbij. 

• Fons van Hamond (SV Unitas) vraagt waarom de contributies weer worden 

verhoogd in de Begroting 2013. Leunis Maas geeft aan dat de NOSBO-

contributies automatisch ieder jaar met 3% worden geïndexeerd. Er is al in 2007 

beslist om de contributie ieder jaar met 3% te verhogen. 

• Fons van Hamond (SV Unitas) geeft Leunis Maas complimenten voor de uitleg op 

de Jaarrekening 2011 en de Begroting 2013. Tegelijkertijd verzoekt hij Leunis 

Maas om de volgende keer de diverse zaken in de documenten nader uit te splitsen. 

• Piet Jongejan (SC Veendam) meent dat het doel van de NOSBO niet 

bezitsvorming kan zijn, maar intussen neemt het saldo van de NOSBO wel toe. 

Leunis Maas geeft aan dat dit klopt. Een van de doelen van de NOSBO om 

binnenkort nieuw schaakmateriaal aan te schaffen. 
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• Er wordt aan de ALV voorgesteld om de Begroting 2013 vast te stellen. De ALV 

stemt hiermee in en de Begroting 2013 wordt vastgesteld. 

Leunis Maas schorst om 21:00 uur de ALV voor een pauze. Om 21:20 uur wordt de ALV 

voortgezet. 

 
7. Bestuurszaken 

• Competitieleider Bart Romijn, die zelf niet op deze ALV aanwezig is, verzoekt de 

verenigingen om contact met hem op te nemen indien men vragen / verzoeken 

m.b.t. de NOSBO-competitie heeft. 

• Derk Vegter (SV Oostermoer) wil graag peilen of er animo is bij verenigingen om 

een gezamenlijke slotronde te organiseren. Tevens vraagt hij aan het NOSBO-

bestuur of de NOSBO in eventuele tegemoetkoming in kosten kan voorzien. 

Sjoerd Jan Burgsma (SC Veendam) vraagt zich af of dit het doel is van een 

gezamenlijke slotronde en of het probleem niet in de gebrekkige mankracht voor 

de organisatie ervan ligt. Leunis Maas wil er als bestuurslid van de NOSBO wel 

over nadenken, maar hij wil nu nog geen toezeggingen doen. Derk Vegter (SV 

Oostermoer) vraagt aan de ALV hoe fijn met het vindt om een gezamenlijke 

slotronde te organiseren. De meningen zijn verdeeld en men heeft er verschillende 

ervaringen mee. Jan van Os (ESG) vindt een gezamenlijke slotronde i.i.g. een zeer 

positief iets. 

 

8. Jeugdzaken 

• Er wordt gesproken over het Grand-Prixdraaiboek en het Grand-Prixreglement, 

zoals deze door het NOSBO-bestuur en de Jeugdcommissie zijn opgesteld. Beide 

documenten zijn ook op vrijdag 8 juni 2012 in de JLV aan de orde geweest. Er 

wordt besloten om een paar kleine wijzigingen door te voeren en beide 

documenten vast te stellen. 

• Voor het Huishoudelijk Reglement voor het Basisscholenkampioenschap geldt 

hetzelfde als voor de documenten m.b.t. de Grand Prix. Afgezien van een paar 

kleine wijzigingen wordt het document vastgesteld. 

• Het voorstel van het NOSBO-bestuur m.b.t. de wijziging van art. 5 van het 

Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen wordt aangenomen. 

• Over het voorstel van het NOSBO-bestuur m.b.t. de wijziging van art. 4 van het 

Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen is eerder in de ALV bij 

onderdeel ‘9. KNSB-zaken (1
e
 deel)’ discussie gevoerd. Er wordt besloten dat het 

NOSBO-bestuur met een nieuw voorstel voor de wijziging zal komen en dat het 

onderwerp in de najaars-ALV nogmaals aan de orde zal komen. 
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9. KNSB-zaken (2
e
 deel) 

• Grigori Kodentsov doet verslag van de Bondsraad van de KNSB, welke op 

zaterdag 16 juni 2012 in Utrecht is gehouden. 

• Grigori Kodentsov geeft aan dat er in het najaar van 2012 een 

Scheidrechterscursus in de NOSBO georganiseerd zal worden. Vermoedelijk zal 

dit in Groningen zijn met docent Jan van Os (ESG). 

• Binnen de NOSBO is er weinig animo voor een Schaaktrainerscursus, ondanks dat 

de verenigingen er meerdere keren op deze mogelijkheid zijn gewezen. Dit zal aan 

de KNSB doorgegeven worden. Hierna mag de KNSB zelf beslissen om het 

wenselijk is om een Schaaktrainerscursus in de NOSBO proberen te organiseren. 

• De KNSB heeft het Huttontoernooi 2013 aan de NOSBO toegewezen. Of dit 

evenement daadwerkelijk binnen de NOSBO georganiseerd zal worden, zal in het 

najaar van 2012 bepaald worden. 

 

10. W.v.t.t.k. / rondvraag 

• Aangezien de NOSBO van plan is om nieuw schaakmateriaal aan te schaffen, geeft 

Frans Huisman (SC Leek) aan dat SC Leek interesse heeft in het oude 

schaakmateriaal van de NOSBO. Marc Snuverink (SC Hoogeveen) meldt dat ook 

zijn vereniging hier belangstelling voor heeft. 

• Jan Schut (SV Lewenborg) vindt het jammer dat het NOSBO-forum niet meer 

bestaat in de oude vorm. Graag zou hij willen zien dat het NOSBO-bestuur de 

(technische) mogelijkheden tot een heropening hiervan gaat onderzoeken. 

 

11. Sluiting 

Leunis Maas bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:10 uur. 

 

 

Grigori Kodentsov 

Secretaris NOSBO 

06-27081813 

gkodentsov@hotmail.com 



ALV NOSBO 10 OKTOBER 2012 PAGINA 10 VAN 24 

Jaarverslag Secretaris 2011-2012 

 

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2011-2012 uit de volgende personen:  

Jan Peek (voorzitter), Grigori Kodentsov (secretaris), Leunis Maas (penningmeester),  

Bart Romijn (competitieleider), Roland Kroezen (wedstrijdleider) en Wout Admiraal 

(ledenadministrateur / diplomaconsul). De vacature voor bestuurslid jeugdzaken / jeugdleider 

stond gedurende het gehele seizoen open. Grigori Kodentsov en Roland Kroezen waren de 

contactpersonen voor jeugdzaken binnen het bestuur. 

 

Aan het eind van het seizoen is Groninger Combinatie uit Groningen lid geworden van de 

NOSBO. Het betreft een samenwerkingsverband tussen SC Groningen en SV Unitas, dat 

onder deze naam in het seizoen 2012-2013 uitkomt in de KNSB-competitie. Hierdoor telt de 

NOSBO op dit moment 31 verenigingen. 

 De contactgegevens van (bestuursleden van) verenigingen worden permanent up-to-

date gehouden. De meest relevante informatie wordt tevens op de NOSBO-website 

gepubliceerd. 

 De Commissie van Beroep van de NOSBO bestaat op dit moment uit Douwe Algera, 

Gerard Bakker, Job Holtz, Menno Keizer en Eric Jan Walinga. In het seizoen 2011-2012 zijn 

er geen zaken behandeld.  

 De Reglementencommissie van de NOSBO bestaat op dit moment uit Marten 

Holwerda, Grigori Kodentsov en Trevor Mooijman. In het seizoen 2011-2012 zijn er geen 

bijeenkomsten van deze commissie geweest. 

 Grigori Kodentsov is kalendercoördinator binnen de NOSBO. De planning van de 

diverse evenementen wordt in nauwe samenwerking met Ernst Leeftink en Fons van Hamond 

gemaakt. Tevens vindt er contact plaats met de FSB bij het afstemmen van de data. 

 

Op 3 december 2011 heeft er een Bondsraad van de KNSB in Utrecht plaatsgevonden. Hier 

was niemand namens de NOSBO bij aanwezig. Ook op 16 juni 2012 vond er een Bondsraad 

van de KNSB in Utrecht plaats. Hier waren Jan Peek en Grigori Kodentsov bij aanwezig. 

 Op 8 november 2011 heeft er een Bondenoverleg van de KNSB in Utrecht 

plaatsgevonden. Hier was niemand namens de NOSBO bij aanwezig. Ook op 11 april 2012 

vond er een Bondenoverleg van de KNSB in Utrecht plaats. Hier was Grigori Kodentsov bij 

aanwezig. 

 Op 5 november 2011 in Amersfoort en op 7 april 2012 in Waalwijk heeft er een 

Regionaal Jeugdleidersoverleg van de KNSB plaatsgevonden. Beide keren was Grigori 

Kodentsov hierbij aanwezig. 

 Op 11 april 2012 heeft er een Competitieleidersoverleg van de KNSB in Utrecht 

plaatsgevonden. Hier was niemand namens de NOSBO bij aanwezig. 

 Grigori Kodentsov is sinds november 2010 lid van de Financiële Adviescommissie 

(FAC) van de KNSB. 

 

Op 1 september 2010 telde de NOSBO 972 leden en op 1 september 2011 1021 leden. Per 1 

september 2012 is het ledenaantal 1041, inclusief 104 dubbelleden. 

 

Grigori Kodentsov, 

Secretaris NOSBO 
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Jaarverslag Competitieleider seizoen 2011-2012 

 

Het hoogtepunt voor de NOSBO-teams in de KNSB-competitie was in het seizoen 2011-

2012 de winst van de landelijke beker door SISSA. Op Hemelvaartsdag wist de derdeklasser 

uit Groningen met het viertal Loek van Wely, Ivan Sokolov, Erik-Jan Hummel en Frits 

Rietman in de finale Meesterklasser LSG Leiden met 3½ - ½ te verslaan, nadat ’s ochtends in 

de halve finale RSR Ivoren Toren uit Rotterdam met dezelfde cijfers was verslagen. 

 

In de Meesterklasse hoopte SC Groningen door een goede start van de competitie zichzelf in 

de picture van potentiële geldschieters te spelen en daardoor mee te kunnen spelen om de 

hoogste plaatsen. Een onverwachte nederlaag in ronde twee tegen het zwakke De Stukken-

jagers gooide wat dat betreft roet in het eten. Na een nederlaag in ronde vier tegen de diep 

gevallen landskampioen Hilversum vond het team zich pas terug op de negende plaats. Vijf 

punten uit drie wedstrijden tegen Apeldoorn, Rotterdam en Leiden zorgden er echter voor dat 

het team de competitie rustig kon uitspelen en dat leverde uiteindelijk een zevende plaats op. 

Komend seizoen hoopt het team op een betere klassering als ze versterking krijgen van de 

topborden van Unitas, na het samengaan van beide clubs onder de naam de Groninger 

Combinatie. Persoonlijk succes was er voor Daan Brandenburg, die met een score van 7,5 uit 

9 topscorer werd van de Meesterklasse. 

 

In de Eerste klasse A boekte Unitas drie overwinningen, alle drie met 6-4. Maar het belang-

rijkste was dat onder de slachtoffers ook de beide degradanten zaten. Unitas handhaafde zich 

daardoor opnieuw in de Eerste klasse. Komend seizoen dus ook een Groninger Combinatie 

team in deze klasse. 

 

In de Tweede klasse A speelde Unitas 2 zich met een jeugdig team, met voornamelijk leden 

van het voormalige Talentteam, naar een hernieuwde derde plaats, op een drietal punten van 

kampioen Soest. 

 

In de Derde klasse A was het dit seizoen NOSBO boven en, helaas ook, onder. Dat SISSA 

kampioen werd, was natuurlijk niet zo’n grote verrassing, gezien de aanwezigheid van twee 

van Neerlands top Grootmeesters. Maar toch ging het niet altijd even soepel. Uit bij 

Apeldoorn 3 werd slecht moeizaam gewonnen en toen in ronde vijf de uitwedstrijd bij Assen 

op het programma stond, had dat team eveneens acht punten. En na een spectaculaire 

wedstrijd stonden beide teams ook na deze ronde nog gelijk. Waarbij SISSA nog het beste 

wegkwam met de uiteindelijke 4-4. Omdat Assen een ronde later verloor van Spassky’s 

haakte het toch nog af. Met 17 punten was SISSA de beste promovendus in de KNSB, dus 

komend seizoen in de NOSBO versterkte promotie. 

Aan de andere kant van de ranglijst kwam er na vele jaren een einde aan de aanwezigheid 

van SC Haren in de KNSB. Te verzwakt, na het vertrek van sterkere spelers, kwamen de 

Harenaren slechts tot één puntje, door een gelijkspel tegen Apeldoorn 3. 

 

Ook in de Derde klasse B werd een NOSBO team kampioen. SC Groningen 2 deed dit niet 

spectaculair, maar wel bijzonder effectief. Vijf van de acht overwinningen waren met 4,5-3,5. 

Het team verspeelde maar één punt en maakte, toch wel verrassend, de degradatie van vorig 

seizoen direct weer goed. 
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De KNSB beker leverde SISSA dus de eerste landelijke hoofdprijs uit de clubgeschiedenis 

op. In de voorrondes won het team van Spassky’s, Unitas, Emanuel Lasker, Philidor 

Leeuwarden en Meppel. 

De andere teams waren al eerder uitgespeeld. Naast Unitas ook Assen in ronde twee en 

evenals Spassky’s ook ESG en Haren al in ronde één. Opnieuw was Groningen een 

opvallende afwezige in de nationale bekercompetitie. 

 

Prestaties NOSBO teams in de KNSB competitie 

M 7 Groningen  7 45 

1A 8 Unitas   6 41 

2A 3 Unitas 2  13 41 

3A 1 SISSA  17 55 K 

 2 Assen   15 48 

 3 Spassky’s  11 35½ 

 10 Haren   1 20 D 

3B 1 Groningen 2  17 44 K 

 

In tegenstelling tot het vorige seizoen was het nu erg spannend in de Promotieklasse van de 

NOSBO. De twee degradanten uit de KNSB, Staunton en Unitas 3 werden uiteindelijk 

slechts gescheiden door een half bordpuntje, in het voordeel van Staunton. De onderlinge 

wedstrijd had een 4-4 gelijkspel opgeleverd, maar het werd nog erg spannend tijdens de 

slotronde in Emmen. Staunton kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Oostermoer, maar 

ondanks verwoede pogingen van NOSBO-webmaster Fons van Hamond om namens Unitas 3 

met 7½-½ te winnen van Het Kasteel, kwam het echter niet verder dan 7-1. Net te weinig 

voor een beslissingswedstrijd. Staunton won tweemaal met 8-0, uiteindelijk beslissend. 

Onderaan extra treurnis voor Unitas, want het vierde team vergezelde Roden naar de eerste 

klasse. 

 

In de twee Eerste klasse was het het afgelopen seizoen niet erg spannend. In 1A deed SISSA 

2 nu wel, wat het vorig seizoen naliet. Alle wedstrijden werden gewonnen, het arme Unitas 5 

ging zelfs met 8-0 ten onder, en het kampioenschap kon al vroegtijdig worden gevierd. 

In 1B zette Hoogeveen de degradatie van het vorige seizoen meteen recht en won ook alle 

negen wedstrijden. 

Degradanten uit de eerste klassen waren Hoogeveen 2, Groningen 5 en JH Kruit. 

 

Leek werd na twee degradaties op rij weer eens kampioen (2A), maar niet zo overtuigend als 

vooraf gedacht. Dan deden Veendam 2 (2B) en Haren 3 (2C) dat beter. Maar dat laatste 

team speelde vorig seizoen nog in de Promotieklasse en kwam na terugtrekking in de tweed 

klasse terecht. Twee degradanten, Haren 4 en Ter Apel. 

 

De kampioenen van de derde klasse waren Van der Linde 2 (A) en Veendam 3 (B). 

 

De NOSBO beker bracht toch nog een kleine genoegdoening voor Unitas 3. Uitgerekend 

HSP, waartegen het in de competitie een belangrijk matchpunt verloor, was de tegenstander 

in de finale. En opnieuw was het spannend, maar de Groningers trokken met 2½-1½ net aan 

het langste einde. Komend seizoen toch nog een Unitas-team in de KNSB-beker. 
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Jaarverslag diplomaconsul 2011-2012 
 

Er waren 329 examenkandidaten, helaas een daling van 5,7% ten opzichte van het vorige 

seizoen.  

Inmiddels ben ik 6 jaar diplomaconsul. In die 6 jaar heb ik 1768 examens mogen nakijken en 

beoordelen. Meer dan 90 % is daarvan geslaagd.  

De cijfers in onderstaande tabellen spreken voor zich. 

Afgelopen seizoen hebben 13 schaakclubs (van de 30) examens afgenomen: Assen,  

Groningen, Haren, Hoogeveen, Leek, Van der Linde, de Paardensprong, Roden, ScepU,  

Staunton, Ten Boer, Unitas en Veendam.  

Verder hebben scholen uit Assen, Groningen, Grijpskerk en Valthermond ook de stappen-

examens aangevraagd en afgenomen. Enkele scholen minder dan in seizoen 2010-2011. 

Nog een bijzonderheid: enkele jeugdleiders hebben ook examens gedaan! Gelukkig voor hen: 

ze zijn allen geslaagd! 
 

Aantal examenkandidaten 
 opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6 

2006/2007 18  139 66 23 12 7  

2007/2008 35  91 54 22 12 8 4 

2008/2009 31 2 148 79 33 10 4  

2009/2010 34  152 57 23 13 12 1 

2010/2011 23  172 102 39 6 4 3 

2011/2012 51  142 72 45 17 2  
 

Aantal geslaagden 
 opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6 

2006/2007 18  130 53 21 10 7  

2007/2008 32  88 45 21 10 7 3 

2008/2009 27 2 145 68 32 9 4  

2009/2010 30  146 49 22 11 12 1 

2010/2011 19  160 86 34 5 4   3 

2011/2012 39  128 55 37 17 1  
 

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

2006/2007 100%  94% 80% 91% 83% 100%  

2007/2008 91%  97% 83% 95% 83% 88% 75% 

2008/2009 87% 100% 98% 86% 97% 90% 100%  

2009/2010 88%  96% 86% 96% 85% 100% 100% 

2010/2011 83%  93% 84% 87% 83% 100% 100% 

2011/2012 76%  90% 76% 82% 100% 50%  
 

Totaal aantal examenkandidaten 

 afgenomen geslaagd afgewezen perc. Geslaagden 
2006/2007 265 239 26 90% 
2007/2008 226 206 20 91% 
2008/2009 307 287 20 93% 
2009/2010 292 271 21 93% 
2010/2011 349 311 38 89% 
2011/2012 329 277 52 84% 

totaal 1768 1591 177 90% 
 

Wout Admiraal, diplomaconsul      16 augustus 2012  
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Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2011-2012 

 

Traditioneel werden ook in het seizoen 2011-2012 weer vier kampioenschappen 

georganiseerd door de NOSBO. 

 

De aftrap was het afgelopen seizoen opnieuw voor het Rapidkampioenschap. 

Georganiseerd op 3 december trok dit kampioenschap dit seizoen 32 deelnemers, een record-

deelname in het vierjarig bestaan. Titelhouder Erik Hoeksema nam niet deel, wat de weg leek 

te openen voor de Erik Jan Hummel om de titel te heroveren. Hummel liet zich echter al in 

de derde ronde verrassen en liep vanaf dat moment achter de feiten aan. En die feiten waren 

dat Ivo Maris een uitstekend kampioenschap speelde en het toernooi uiteindelijk ook won 

met 6,5 uit 7. Maris, al enkele seizoenen goed op dreef in de Noordelijke rapidtoernooien, 

was een ronde voor het einde al zeker van de titel met op dat moment nog een 100%-score. 

Bert van der Marel was de enige die het tempo nog een beetje kon bijhouden, maar na verlies 

in het onderlinge duel werd het een gedeelde tweede plaats voor de schakende barman. Deze 

tweede plaats deelde hij met Laszlo Cako. Verheugend was het aantal jeugdige spelers wat 

de weg wist te vinden naar het denksportcentrum.  

 

Anderhalve maand later stond het Snelschaakkampioenschap op het programma. Net als de 

afgelopen seizoenen een Zwitsers toernooi, gezamenlijk met de diverse jeugdcategorieën. 

Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal deelnemers met drie toe tot 47 deelnemers, 

waarbij dan dit seizoen de jeugdspelers in de meerderheid waren. De opzet bleef hetzelfde, 

met per ronde een tweekamp tussen de spelers. Twee matchpunten en twee bordpunten 

stonden telkens op het spel. Winnaar werd dit seizoen neo-SISSAan Floris van Assendelft, 

die liefst 17 matchpunten wist te scoren. Alleen de tweekamp tegen Laszlo Cako leverde een 

1-1 gelijkspel op, alle andere wedstrijden werden gewonnen. Cako leverde echter in het 

verloop van het toernooi te veel punten in en werd uiteindelijk achtste. Een vijftal spelers 

deelden de tweede plaats, vier matchpunten achter Van Assendelft. Van hen scoorde Geon 

Knol de meeste bordpunten, gevolgd door Renze Rietveld, Jan Joris Groenewold, Ivo Maris 

en titelverdediger Jasper Geurink. Maris won hiermee ook de A-jeugdtitel. Andere 

jeugdkampioenschappen gingen naar Dalarna van Pijkeren (B), Raymon Oord (C), Lucas van 

Foreest (D) en Pieter van Foreest (E). 

 

Het toernooi om het Persoonlijk Kampioenschap werd vanaf begin maart op zeven 

woensdagen door 41 Noordelijke schakers betwist. En net als het Snelschaakkampioenschap 

werd ook dit toernooi door Floris van Assendelft gewonnen. Hij deed dat met een score van 

6,5 uit 7. Alleen tegen clubgenoot Koen Lambrechts verspeelde Van Assendelft een halfje. 

Lambrechts bleef ervolgens nog één ronde bij, om in de laatste twee rondes ver weg te 

zakken. Dat gaf Geon Knol en Fons van Hamond de mogelijkheid om op een gedeelde 

tweede plaats te eindigen. Voor Knol al het tweede jaar op rij. 

Door zijn fraaie eindsprint werd Van Hamond ook Seniorenkampioen, een titel die hij 

overnam van Bert van der Marel. Ook bij de veteranen (60+)  een nieuwe kampioen, Bram 

Kruisinga nam de titel over van clubgenoot Henk Seijen. Nieuwe dameskampioen werd 

Carla Graafland, helaas wel de enige deelneemster. 

 

Als altijd was het Snelschaken voor Teams de afsluiter van het seizoen. Met 10 deel-

nemende teams viel de opkomst erg tegen. De teams die er zijn vermaken zich als vanouds, 



ALV NOSBO 10 OKTOBER 2012 PAGINA 15 VAN 24 

maar misschien moet er toch eens nagedacht worden over de formule. Er werd gekozen voor 

een herhaling van de opzet van vorig seizoen: eerst 9 ronden waarin alle teams tweemaal 

tegen elkaar speelden, gevolgd door een op basis van dit klassement ingedeelde knock-out 

fase. SISSA werd winnaar van de voorronde, maar kon in de KO-fase de titel van vorig jaar 

niet verlengen. In de halve finale won het nog moeizaam van Atlantis, maar in de finale werd 

het loodje gelegd tegen het verrassende tweede team van de Spassky’s. Opnieuw kwam er, 

net als in de vorige editie, een replay aan te pas om de winnaar aan te wijzen. Het winnende 

viertal bestond uit Henk van Putten, Koen Haveman, Jan Postma en gastspeler Roelof Kroon 

(Ten Boer). 

 

Ook nu weer een afsluiting met de traditionele, maar niet minder gemeende, bedankjes: Fons 

voor het opnieuw inslaan van de prijzen in natura voor de snelschaakkampioenschappen. en 

natuurlijk weer voor het Jannes van der Wal Denksportcentrum en de beheerders daarvan, 

Bert van der Marel en Judith Valkenburg. 

En als laatste toch ook een bedankje voor de deelnemers. 

 

Roland Kroezen,  

Wedstrijdleider NOSBO 

__________________________________________________________________________ 

 

Jaarplan Wedstrijdleider 2012-2013 

 
Rapidkampioenschap:   zaterdag 10 november 2012. 

Snelschaakkampioenschap:  zaterdag 26 januari 2013. 

Persoonlijk Kampioenschap:  woensdagen 27 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart,  

27 maart, 3 april en 10 april 2013. 

Snelschaken voor Teams:   vrijdag 17 mei 2013. 

_______________________________________________________________________ 

 
Bekercompetitie 2012-2013 
 

Voorronde 

15/10 Roden 2       - SISSA 4          

15/10 Eelde/Patersw.- SISSA 5          

16/10 Bedum         - SISSA 6          

16/10 JH Kruit      - Van der Linde 2  

16/10 Veendam 3     - ScepU            

 
Eerste ronde 

Groep A (noord) 

12/11 Staunton 2    - SISSA 3          

13/11 Ten Boer      - DAC              

13/11 Lewenborg     - Veendam 3/ScepU  

13/11 Veendam 2     - Bedum/SISSA 6    

13/11 Groningen 2   - HSP 1            

15/11 Unitas 1      - Groningen 1      

16/11 Haren         - Staunton 3       

16/11 SISSA 2       - Unitas 2         

 

Groep B (zuid) 

12/11 ESG 2         - HSP 2            

12/11 Eelde/Patersw./SISSA 5 - Kasteel 

13/11 Hoogeveen     - Roden 1          

15/11 Oostermoer    - Kruit/vd Linde 2 

16/11 Assen 2       - Van der Linde 1  

16/11 Veendam 1     - Hoogeveen 2      

16/11 Leek          - ESG 3            

12 of 16/11 Roden 2 / SISSA 4 - ESG 1  

 

Tweede ronde:  3–7/12 (week 49) Kwartfinale: 11-15/2 (week 7) 

Halve finale: 11-15/3 (week 11) Finale:       2–5/4  (week 14) 
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Functieoverzicht NOSBO (per 1 september 2012) 
 

Bestuur 2011-2012      Aftredend Benoemd Sinds 

Voorzitter   J.C. (Jan) Peek  2014  2011  2008 

Secretaris   G. (Grigori) Kodentsov 2013  2010  2010 

Penningmeester  L. (Leunis) Maas  2013  2010  2004 

Competitieleider  B. (Bart) Romijn  2014  2011  2005 

Ledenadministrateur W. (Wout) Admiraal 2014  2011  2005 

Wedstrijdleider   R.P. (Roland) Kroezen 2014  2011  2008 

Bestuurslid Jeugdzaken VACATURE 
 

Jeugdcommissie 2011-2012        Sinds 

Coördinatie vanuit het Bestuur  G. (Grigori) Kodentsov   2011 

      R.P. (Roland) Kroezen   2011 

Voorzitter     VACATURE     2010 

Coördinator Grand Prix-cyclus  L.E. (Ernst) Leeftink   2009 

Coördinator Basisscholenkampioenschap T.M. (Trevor) Mooijman   2011 

Lid      Th.C.M. (Theo) Mooijman   2002 

Lid      VACATURE 

Lid      VACATURE 
 

Bondsraadleden 2011-2012    Aftredend Benoemd Sinds 

1
e
 lid    J.C. (Jan) Peek  2012  2008  2008 

2
e
 lid    G. (Grigori) Kodentsov 2014  2010  2010 

1
e
 plaatsvervangend lid R.P. (Roland) Kroezen 2015  2011  2011 

2
e
 plaatsvervangend lid B. (Bart) Romijn  2015  2011  2011 

 

Commissie van Beroep 2011-2012 Vereniging  Aftredend Benoemd Sinds 

D.H. (Douwe) Algera  SV Van der Linde 2013  2010  2001 

G.P. (Gerard) Bakker  SC Bedum  2014  2011  1996 

R.G. (Job) Holtz   SC Groningen 2014  2011  1993 

M.W. (Menno) Keizer  SC Roden  2013  2010  2010 

E.J. (Eric Jan) Walinga  JSV SISSA  2013  2010  1998 
 

Reglementencommissie 2011-2012 

M. (Marten) Holwerda   JSV SISSA 

G. (Grigori) Kodentsov   SV Unitas 

T.M. (Trevor) Mooijman  SC Veendam 
 

Kascommissie 2011-2012 

SCEPU, SC Assen 
 

Overige functies 

Diplomaconsul   W. (Wout) Admiraal   

Materiaalcommissaris  G. (Geert) Drent    

Webmaster    A.H.M. (Fons) van Hamond  

Supervisor website   R.P. (Roland) Kroezen   

Kalendercoördinator G. (Grigori) Kodentsov (in samenwerking met  

L.E. (Ernst) Leeftink en A.H.M. (Fons) van Hamond) 
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NOSBO Jeugdkalender 2012/2013 

 

Oktober 
12   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 1, Groningen  

13   NK Snelschaak Jeugd (cat. A t/m E), Bunschoten  

20   FSB Grand-Prix De Twee Kastelen, Buitenpost  

27   Hutton Toernooi, Den Haag  
 

November 
03   Pupillen Teamkampioenschap FGH, Groningen (Paardensprong)  

09   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 2, Ten Boer  

10   FSB Grand-Prix Philidor 1847 (Hennie Collignon-toernooi), Leeuwarden  

17   Grand-Prix SC Groningen, Groningen (Gasterragebouw)  

24   Grand-Prix SC Veendam, Veendam  
 

December 
01   FSB Grand-Prix Westergoo, Bolsward  

14   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 3, Usquert  

15   Grand-Prix ESG, Emmen  

22   FSB Grand-Prix Lasker, Sint Jacobiparochie  
 

Januari 2013 

03-05 Persoonlijke Jeugdkampioenschappen cat. A&B, C, D (4+5) en E (3/1); Groningen  

18   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 4, plaats n.n.b.  

26   NOSBO-snelschaakkampioenschap Jeugd, Groningen  
 

Februari 
11   Jeugdtoernooi Oostermoer, Zuidlaren  

15   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 5, plaats n.n.b.  
 

Maart 
02   NOSBO-basisscholenkampioenschap - halve finales I, II en III  

       [provincie Groningen, provincie Drenthe en Stad Groningen]  

15   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 6, plaats n.n.b.  

16   NOSBO-basisscholenkampioenschap - finale  

23   SC de Paardensprong Jeugdtoernooi, Groningen  
 

April 
06   NOSBO Jeugdclubcompetitie categorie E, Groningen  

15   Noordelijke Jeugd Competitie 2012/2013, ronde 7 (slot), plaats n.n.b.  

13   FSB Grand-Prix Jan Soeten (Mid-Fryslan), Akkrum  

27   NOSBO Pupillendag (PJK cat. F,G,H), Groningen  
 

Mei 
11   Grand-Prix Assen, Assen  

18   Grand-Prix ScepU, Uithuizen  
 

Juni 
29   Grand-Prix NOSBO, Groningen 
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Voorstel tot aanvulling Grand Prix-draaiboek / Grand Prix-reglement 

 

Een bedrag overmaken naar bankrekening 858773 t.n.v. Penningmeester NOSBO te Delfzijl. 

 

Dit bedrag is de vaste bijdrage van € 30,00 en € 2,00 per persoon extra, welke is betaald door de 

deelnemende niet-bondsleden. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Reglement op de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen, wijzigingen 

 

Artikel 4 (OUD) 

 

a. De deelnemers moeten, uitgezonderd deelnemers in de categorieën E en jonger, als lid bij de 

NOSBO staan ingeschreven,  

b. Een deelnemer in de categorieën E en jonger die niet als lid bij de NOSBO staat ingeschreven, 

moet in de provincie Groningen of Drenthe wonen.  

 

Artikel 4 (NIEUW) 

 

De deelnemers moeten als lid bij de NOSBO staan ingeschreven. 

 

 

Uit: ‘Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd’ van de KNSB 
 

Lidmaatschap 
Deelnemers kunnen zich alleen kwalificeren voor een van de in dit document opgenomen NK’s 

waarbij lidmaatschap vereist is, als zij vanaf de eerste dag van het kwalificatietoernooi als lid van de 

KNSB geregistreerd staan. 

 

Controle 
De regionale bonden zijn verantwoordelijk voor de lidmaatschapscontrole voorafgaand aan de 

kwalificaties, zij zijn immers de organisator van deze wedstrijden. Het bondsbureau controleert de 

lidmaatschappen van de deelnemers aan de kwalificaties na opgave van de resultaten aan de 

kwalificaties en wel steekproefsgewijs. 

 

Sancties 
Mocht blijken bij de controle dat een of meerdere deelnemers vervolgens nog niet als lid 

geregistreerd stonden bij aanvang van deze kwalificaties, dan volgt het toekennen van de volgende 

sanctie: 

De betreffende deelnemers dienen alsnog binnen een week na ontvangst van het bericht van de 

KNSB, aangemeld te worden als lid van de betreffende vereniging bij de KNSB indien dat nog niet 

was gebeurd. 

Indien het spelers spelers uit de categorie A, B of C betreft, ontvangt de regionale bond daarnaast 

een boete van € 100,- per kwalificatietoernooi, waarin een of meerdere deelnemers niet als lid 

geregistreerd stonden ten tijde van de aanvang van het toernooi. Blijken de deelnemers na een week 

nog steeds niet te zijn aangemeld als lid van de KNSB, dan wordt de boete verhoogd met € 50,-. Het 

staat de regionale bond vrij om de boete al dan niet op de betreffende vereniging te verhalen. 

________________________________________________________________________ 
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Promotie-/degradatieregeling NOSBO-competitie 2012-2013 

 

Uit de Promotieklasse promoveren de nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de KNSB-

competitie. De nummer 10 degradeert naar de Eerste Klasse. 

 Uit de Eerste Klassen promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 naar de 

Promotieklasse. De nummers 10 degraderen naar de Tweede Klasse. 

 Uit de Tweede Klassen promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 naar de Eerste 

Klasse. Er degradeert geen team naar de Derde Klasse. 

 Uit de Derde Klassen promoveren de nummers 1. 

 

Versterkte degradatie 

 

Bij degradatie van 1 team uit de KNSB-competitie: 

 Uit de Promotieklasse promoveren de nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de KNSB-

competitie. De nummers 9 en 10 degraderen naar de Eerste Klasse. 

 Uit de Eerste Klassen promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 naar de 

Promotieklasse. De slechtste nummer 9* en de nummers 10 degraderen naar de Tweede Klasse. 

 Uit de Tweede Klassen promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 naar de Eerste 

Klasse. De slechtste nummer 8* degradeert naar de Derde Klasse. 

 Uit de Derde Klassen promoveren de nummers 1. 

 

Bij degradatie van 2 teams uit de KNSB-competitie: 

 Uit de Promotieklasse promoveren de nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de KNSB-

competitie. De nummers 9 en 10 degraderen naar de Eerste Klasse. 

 Uit de Eerste Klassen promoveren de nummers 1 naar de Promotieklasse. De slechtste 

nummer 9* en de nummers 10 degraderen naar de Tweede Klasse. 

 Uit de Tweede Klassen promoveren de nummers 1 naar de Eerste Klasse. De slechtste 

nummer 8* degradeert naar de Derde Klasse. 

 Uit de Derde Klassen promoveren de nummers 1. 

 

Bij degradatie van3  teams uit de KNSB-competitie: 

 Uit de Promotieklasse promoveren de nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de KNSB-

competitie. De nummers 8, 9 en 10 degraderen naar de Eerste Klasse. 

 Uit de Eerste Klassen promoveren de nummers 1 naar de Promotieklasse. De nummers 9 en 

10 degraderen naar de Tweede Klasse. 

 Uit de Tweede Klassen promoveren de nummers 1 naar de Eerste Klasse. De twee slechtste 

nummers 8* degraderen naar de Derde Klasse. 

 Uit de Derde Klassen promoveren de nummers 1. 

 

Mochten er in een klasse meer plaatsen te vergeven zijn, dan wordt daarvoor uit de eerst 

lagere klasse een keuze gemaakt uit de als nummer 2 geëindigde teams volgens de criteria van het 

Competitiereglement van de NOSBO. De matchpunten zijn derhalve beslissend en bij gelijk eindigen 

de bordpunten. De resultaten worden vergeleken naar rato van het aantal wedstrijden. 

 Mochten er in een klasse nog promotieplaatsen te vergeven zijn nadat aan alle nummers 2 er 

één is toegewezen, dan wordt volgens dezelfde criteria de degradatie uit een hogere klasse ongedaan 

gemaakt. Per groep kan slechts één team op een voor promotie of degradatie relevante plaats 

eindigen. Zonodig wordt er een beslissingswedstrijd vastgesteld. 

 Ontstaat er door terugtrekking van een team alsnog voldoende ruimte, dan wordt de versterkte 

degradatie ongedaan gemaakt. Daarna wordt voor de opvulling gekeken naar de teams, die één plaats 

achter de bovengenoemde promovendi zijn geëindigd. Vervolgens wordt de overige degradatie 

ongedaan gemaakt.         # 
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Geldbedragen, ter vaststelling voor het seizoen 2012-2013 

 

OUD (datum van uitgave: 1 oktober 2006) 

   Vastgesteld 

Huishoudelijk Reglement 

 Artikel 8i € 30,= 31-05-2006 

 

Reglement op de Competitiewedstrijden 

 Artikel 5c € 60,= 31-05-2006 

 Artikel 24b € 30,=  31-05-2006 

 Artikel 29 € 30,= 31-05-2006 

 Artikel 31 € 30,=  31-05-2006 

 Artikel 36 € 30,=  31-05-2006 

 

Reglement op de Viertallencompetitie 

 Artikel 15 € 15,= 31-05-2006 

 Artikel 20 € 15,=  31-05-2006 

 

Reglement op de Jeugdcompetitie 

 Artikel 5a € 10,.= per team in categorie C en D  31-05-2006 

  geen voor de A/B en  E-teams. 

 Artikel 5c  € 60.= 31-05-2006 

 Artikel 13d € 30,= 31-05-2006 

 

NIEUW 

          Datum vaststelling 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 8, lid i      € 30,00 

 

Reglement op de Competitiewedstrijden 

Artikel 5, lid d      € 60,00 

Artikel 24, lid b      € 30,00 

Artikel 29       € 30,00 

Artikel 31       € 30,00 

Artikel 36, lid a      € 30,00 

 

Reglement op de Viertallencompetitie 

Artikel 15, lid b      € 15,00 

Artikel 20, lid b      € 15,00 

 

Reglement op de Jeugdcompetitie 
Artikel 5, lid a per team in categorieën C en D € 10,00 

   per team in categorieën A,B en E €   0,00 

Artikel 5, lid c      € 60,00 

Artikel 13, lid d      € 30,00 

__________________________________________________________________________ 
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Regeling tegemoetkoming reiskosten, wijzigingen 

 

NIEUW 

 

Artikel 43 van het Reglement op de competitiewedstrijden: 

 

Elke bij de NOSBO aangesloten vereniging kan een tegemoetkoming in de reiskosten 

ontvangen voor ieder team dat in de NOSBO-competitie deelneemt. De vergoeding wordt als 

volgt vastgesteld: 

1. De grondslag voor de regeling is het aantal kilometers dat gereisd moet worden voor 

uitwedstrijden in de NOSBO competitie. 

2. Dit aantal wordt op de volgende wijze bepaald: 

(a) Alleen uitwedstrijden tellen mee waarvoor de afstand tussen het eigen speellokaal en de 

plaats van de wedstrijd meer dan 10 kilometer bedragen. 

(b) De te reizen afstanden van de uitwedstrijden van een team, die aan (a) voldoen worden 

over een speelseizoen gesommeerd. 

3. Voor iedere kilometer die dit vastgestelde aantal 140 overschrijdt, kan de vereniging een 

bedrag van € 0,19 declareren bij de penningmeester van de NOSBO. 

4. De declaratie dient binnen 7 maanden na afloop van het competitieseizoen bij de 

penningmeester te worden ingediend. Formulieren zijn bij hem te verkrijgen. 

 

Opmerkingen: 

Bekerwedstrijden vallen niet onder de regeling! 

De vergoeding is per team, dus ook de drempel van 140 is per team. 

Initiatief ligt bij de club. 

___________________________________________________________________________ 
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Noordelijke Jeugdteam Competitie 2012/2013 

 

Wat  : een 7-rondige competitie tussen viertallen van jeugdspelers van Noordelijke 

schaakclubs, voor alle (jeugd)leeftijdscategoriëen (dus geboren tussen 1 januari 1993 en 31 

december 2006); deelname staat ook open voor FSB-clubs en meerdere teams van dezelfde 

vereniging. Combinatieteams (d.w.z. teams bestaande uit spelers van verschillende 

verenigingen) zijn toegestaan als een club te weinig spelers heeft.  

 

Wanneer : 7 vrijdagavonden 

Ronde 1: 12 oktober 2012 locatie: Sc de Paardensprong (Groningen) 

Ronde 2:  9 november  locatie: Sc Ten Boer (Ten Boer) 

Ronde 3: 14 december  locatie: ScepU  (Usquert) 

Ronde 4: 18 januari 2013 

Ronde 5: 15 februari 

Ronde 6: 15 maart   locatie: Het Kasteel  (Coevorden) 

Ronde 7: 12 april 

 

Hoe laat : van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur 

 

Waar  : 7 locaties, afwisselend bij de deelnemende clubs 

 

Speeltempo : 35 minuten voor 25 zetten, vervolgens 10 minuten voor de rest van de partij; 

noteren is verplicht 

 

Inschrijfgeld: € 10,- per team (te voldoen op de eerste speelavond) 

 

Prijzen : een (wissel)beker voor het winnende team en medailles voor elke opgegeven 

speler van het winnende team; daarnaast teamprijzen voor de drie hoogst geëindigde teams 

en individuele prijzen (medailles) voor de spelers van plaats 2 en 3 in het eindklassement. 

 

Inschrijving : per email naar Ronald van Nimwegen (t/m vrijdag 5 oktober a.s.), o.v.v. 

minimaal 4 en maximaal 6 namen van spelers en hun meest recente Noordelijke jeugdrating 

De spelers moeten in volgorde van speelsterkte worden opgegeven en opgesteld. 

 

Lidmaatschap: alle deelnemers dienen ingeschreven te staan bij de KNSB, d.w.z. lid te zijn 

van een bij de KNSB aangesloten vereniging. 
_________________________________________________________________________________ 

 

De FSB-viertallencompetitie 

 

Inleiding 

We hebben te maken met een teruglopende deelname aan de FSB competitie.  

Om de terugloop op te vangen zijn er in de SGS, NBSB en SBO viertallencompetities 

gestart, die volledig los staan van de reguliere competitie.  

De viertallencompetities zijn gestart met het idee, dat het gemakkelijker is om 4 spelers te 

vinden die willen schaken dan 8 spelers.  



ALV NOSBO 10 OKTOBER 2012 PAGINA 23 VAN 24 

Bij de bonden waarin de viertallen competitie is ingevoerd is deze na een aantal seizoenen al 

even populair als de gewone competitie.  
 

Doelstellingen 

• Spelers zoveel mogelijk de mogelijkheid geven om te spelen tegen spelers van 

ongeveer dezelfde sterkte. 

• Alle spelers in het FSB gebied (ook de KNSB spelers) te betrekken bij de competitie. 
 

Deelname 
Deelname staat open voor alle verenigingen die lid zijn van de FSB. Als spelers mogen alle 

leden worden opgesteld die lid zijn van die vereniging en van de FSB. Ook de spelers die 

uitkomen in de regulaire FSB competitie, een competitie van een andere regionale bond of 

de KNSB competitie (hiervoor is nog wel toestemming van de KNSB nodig) mogen deel-

nemen aan de viertallencompetitie. Per vereniging mogen meerdere teams deelnemen. De 

teams dienen te worden ingeschreven naar speelsterkte (team 1 is gemiddeld in KNSB-rating 

sterker dan team 2 etc.). Over invalbeurten in een hoger team wordt niet moeilijk gedaan. Je 

mag per speelronde maar voor 1 team van jouw vereniging uitkomen. Een opgegeven speler 

moet minimaal twee keer voor zijn team of een hoger team van zijn vereniging uitkomen.  

Verdere reglementen moeten worden uitgewerkt voor de najaarsvergadering. Dit is ook 

afhankelijk van het aantal teams. 
 

Hoe 

7 ronden Zwitsers volgens de puntentelling: bordpunten = matchpunten. Elk half bordpunt 

telt dus, waardoor ook elke speler belangrijk is en er minder tactische opstellingen zullen 

zijn. Hierdoor wordt het voor de sterkere verenigingen ook interessant, omdat met een 4-0 in 

de 1e ronde er al voor gezorgd kan worden dat er verder tegen andere sterke tegenstanders 

gespeeld moet worden. In plaats van drie mogelijke uitslagen (winst, gelijk en verlies) zijn er 

nu 9 mogelijke uitslagen, waardoor er veel sneller verschillen worden gemaakt tussen de 

teams. Hierdoor wordt er eerder tegen teams van ongeveer gelijke sterkte gespeeld.  

De weeknummers waarin gespeeld gaat worden, worden voor de najaarsvergadering bekend 

gemaakt. Je weet ongeveer 3 weken van te voren op welke dag er in de afgesproken week 

gespeeld wordt. Bij de viertallen competitie moet dit niet zo'n probleem zijn, omdat er maar 4 

spelers benodigd zijn. 
 

Speeltempo 

40 zetten in 90 minuten + 15 seconden per zet per speler vanaf het begin van de partij. Vier 

digitale klokken (+ reserve) per club moet toch kunnen. Anders kan aan de bezoekende club 

gevraagd worden om een paar klokken mee te nemen. 
 

KNSB-rating 

De uitslagen zullen worden doorgegeven aan de KNSB rating commissaris. 
 

Start 

Oktober 2012. De speelronden zullen dusdanig worden ingepland dat er geen conflicten met 

de reguliere competitie en de beker ontstaan. 
 

Aanmelding 
Verenigingen die belangstelling hebben voor de viertallen competitie kunnen zich aanmelden 

bij klaas.abma@xs4all.nl. 
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MachtigingsformulierAlgemene Ledenvergadering NOSBO 

 

Gaarne overhandigen aan de bestuurstafel voor het begin van de vergadering. 

 

 

Het bestuur van  

 

.................................................................................................................  (verenigingsnaam) 

 

vaardigt 

 

................................................................................................................. (naam) 

 

................................................................................................................. (naam) 

 

af als vertegenwoordiger(s) voor de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO  

d.d. woensdag 10 oktober 2012. 

 

Getekend: 

 

.................................................................................................................. (naam) 

 

.................................................................................................................. (functie) 

 

.................................................................................................................. (datum) 

 

 

.................................................................................................................. (handtekening) 

 


