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ALV NOSBO van 24 september 2003 
 

Aanvang:  20.00 uur 

 

Plaats:  Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen 

 

 

Agenda: 
 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Notulen ALV 25 juni 2003  

 

4. Jaarverslagen 

 

 jaarverslag secretaris  

 jaarverslag competitieleider  

 jaarverslag wedstrijdleider  

 jaarverslag bestuurslid jeugdzaken  

 jaarverslag diplomaconsul  

 

5. Plannen 

 

 plannen competitieleider  

 plannen wedstrijdleider  

 plannen bestuurslid jeugdzaken  
 

6. Reglementswijzigingen 

 

 6a. voorstel tot wijziging van art. 33 lid b van het reglement op de 

competitiewedstrijden (voorstel van Sc Groningen, zie toelichting) 

 6b. voorstel tot wijziging van het reglement op de jeugdcompetitie 

(zie toelichting)  

 

7. Vacatures 

 

 penningmeester 

 

Kees Praagman treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Het NOSBO-

bestuur heeft nog geen nieuwe kandidaat kunnen vinden. Kees is bereid gedurende een 

jaar het penningmeesterschap waar te nemen. 

 

 bestuurslid algemene zaken 

 Bondsraadslid van de KNSB (vacature- Wim van Beersum) 

 materiaalcommissaris 
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Het bestuur heeft Derk Schuttel tot lid van de jeugdcommissie benoemd. 

 

8. KNSB-zaken 

 

9. Voorstel tot afschaffing van de NOSBO-rating 

 

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

 

11.  Sluiting 

 

 

 

 

ad 3. Notulen Algemene ledenvergadering NOSBO van 25 juni 2003 
 

Aanwezig: D. Warmelink (Unitas), M. Hoffer (Assen), P. Doller (Leek), P.C. Pittau 

(Rochade), E.Y. Visser (à titre personel), A. Koenes (Oostermoer), N. van 

Huizen (Oostermoer), J. Houtman (Groningen), T. Ensink (Groningen),  

S. Sprik (HSP), B. Bontjer (HSP), B. Romijn jr. (Haren), P.S. Hasper (Haren), 

B. Romijn sr. (Haren), D. Schuttel (Grijpskerk), B.T. van Till (Delfzijl), 

L. Maas (Delfzijl), H. Zuiderweg (SO-ON), S. Prins (Veendam), T.C.M. 

Mooijman (Veendam), J. van Os (bestuur), M. Jans (bestuur), C. Praagman 

(bestuur), T.M. Mooijman (bestuur) en P.C. Zilverberg (bestuur). 

 

 

1. Opening 
 

Van Os opent om 20.00 uur de vergadering. 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn afmeldingen binnengekomen van Spassky’s, Roden, Van der Linde, J.H. Kruit,  

’t A-kwartier, Staunton, Hoogeveen, KNSB  en H. Lunenborg (bestuur). 

 

3. Notulen ALV 11 september 2002 

 

Th. C.M. Mooijman is in de jeugdcommissie benoemd. 

KNSB-zakken moet zijn KNSB-zaken. 

Houtman (Groningen) vindt het merkwaardig dat de treinreis die in het kader van de match 

tussen de FSB en de NOSBO is georganiseerd, uit de jubileumkas betaald is. Hij had een open 

aktiviteit verwacht voor alle leden. Nu was er sprake van een besloten feestje. 

Welke aktiviteiten worden er verder in het kader van het 75-jarig bestaan van de NOSBO 

georganiseerd? Op 4 oktober wordt er een gemeenschappelijke competitieronde in Hoogeveen 

gehouden. Eind oktober wordt het Hutton- toernooi door de NOSBO georganiseerd. In mei is 

het NK voor E-teams in Groningen gehouden. 

Van de kant van de verenigingen zijn tot nu toe weinig jubileumaktiviteiten georganiseerd. 

Het NOSBO- materiaal verkeert in een betere staat dan vorig jaar. 
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4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider 
 

Ynte Visser wordt tot wedstrijdleider benoemd. 

 

5. Voorstel tot verhoging van de prijzen voor examens/diploma’s van  

€ 1,83 naar € 2,00 

 

De prijzen voor examens/diploma´s worden vastgesteld op € 2,00, conform de KNSB- 

richtlijnen. 

 

6. Financiële stukken 
 

Praagman geeft een toelichting. Hij brengt nog enige correcties aan maar die veranderen niets 

aan de officiële cijfers. 

Van Huizen (Oostermoer) vraagt of de correcties op papier gezet kunnen worden. 

Praagman doet de toezegging dat de verbeteringen op de web-site komen te staan. 

De kascommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en stelt voor het bestuur décharge 

te verlenen. 

Mooijman (Veendam) vraagt wat er onder vorderingen jeugdschaak valt. 

Praagman noemt als voorbeeld inleggelden van Grand Prix- toernooien die onderweg zijn. 

Mooijman constateert dat de kosten van het schoolschaak hoog zijn. 

Praagman merkt op dat dat komt door de organisatiekosten van de SO-ON en de zaalhuur. 

Mooijman denkt aan een bijdrage van de deelnemers. 

Schuttel (Grijpskerk) stelt dat de doelgroep van het schoolschaak een andere doelgroep is dan 

b.v. de Grand Prix- toernooien. 

Warmelink (Unitas) constateert dat zonder schoolschaak er in de toekomst geen jeugdschaak 

meer op de verenigingen is. 

Mooijman jr. kan zich vinden in de opmerkingen van Mooijman sr. Investeren in het 

schoolschaak is de moeite waard. 

Van Os meldt dat er landelijk sprake is van een toename van het aantal jeugdleden. 

Van Huizen (Oostermoer) merkt op dat een begroting een prognose is. Het heeft geen zin om 

bedragen in centen op te nemen. 

Maas (Delfzijl) vindt de presentatie van de bedragen slecht leesbaar. Hij wil graag dat de 

overzichten naast elkaar gelegd kunnen worden. 

Praagman geeft een toelichting op de diverse fondsen. Er worden regelmatig bijdragen in de 

diverse fondsen gestort. Uit het jeugdfonds wordt het Hutton-toernooi gefinancierd. 

Uit het verenigingsondersteuningsfonds worden subsidies aan verenigingen toegekend die een 

bijzondere aktiviteit willen organiseren. Uit het jeugduitzendfonds worden subsidies aan 

spelers toegekend die aan buitenlandse toernooien meedoen. Zowel voor het verenigings- 

ondersteuningsfonds als voor het jeugduitzendfonds zijn duidelijke criteria vastgesteld door 

de ALV. 

Van Huizen (Oostermoer) constateert dat op de balans de schulden in december niet zijn 

uitgesplitst. 

Praagman deelt mede dat hij in het vervolg zowel voor januari als voor december één bedrag 

wil opnemen. 

Pittau (Rochade) had graag wat meer toelichting bij de financiële stukken gezien. 

Van Os merkt op dat in de toelichting wordt aangegeven wat de verschillen zijn. 

Praagman deelt mede dat de cijfers over 2002 correct zijn.  
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Vervolgens verleent de ALV décharge aan het bestuur. De begroting voor 2004 en de 

herziene begroting voor 2003 worden door de ALV aangenomen. In de volgende juni- 

vergadering komt de herziene begroting voor 2004 aan de orde. 

Lewenborg en Van der Linde worden in de nieuwe kascommissie benoemd. 

 

7. Discussie over de afschaffing van de NOSBO-rating 
 

Jans geeft een toelichting op het voorstel de NOSBO-rating af te schaffen. 

De NOSBO- rating is begin jaren tachtig ingevoerd. In die periode had slechts 10% van de 

NOSBO- leden een KNSB- rating. 

In de KNSB- rating worden de competities van de regionale bonden en toernooien verwerkt. 

Iedere vereniging kan de resultaten van de interne competitie opsturen naar de KNSB. Tot nu 

toe doet alleen sc. Groningen dit maar deze club stopt hiermee. 

Doller (Leek) merkt op dat meerdere ratings tot misverstanden kunnen leiden. 

Visser stelt dat de rating belangrijk is voor de indeling van de eerste twee ronden. Voor de 

persoonlijke NOSBO- kampioenschappen heeft hij dit seizoen gebruik gemaakt van de 

NOSBO- rating. Volgend seizoen gaat hij de indeling op basis van de KNSB- rating doen. 

In de september- vergadering nemen we een besluit over de afschaffing van de NOSBO- 

rating. 

Hoffer (Assen) verwacht een scheefgroei wanneer de ene vereniging de resultaten van de 

interne competitie wel doorgeeft aan de KNSB en de andere vereniging niet. 

Romijn sr. (Haren) wijst erop dat wanneer een vereniging resultaten uit de interne competitie 

doorgeeft aan de KNSB, er partijen met een korter speeltempo tussen kunnen zitten. 

  

8. Rondvraag 
 

Maas (Delfzijl) is voorstander van een versoepeling van de invallersregeling in de NOSBO- 

competitie. Hij heeft dit al meerdere keren bepleit. 

Sc Groningen heeft reeds een voorstel ingediend het aantal invalbeurten in een hoger team te 

vergroten van twee naar drie. Dit voorstel komt in de september- vergadering aan de orde. 

Houtman (Groningen) voegt eraan toe dat ook kleine verenigingen baat hebben bij dit 

voorstel. 

Romijn sr. (Haren) merkt op dat de individuele uitslagen niet vermeld worden in de papieren 

versie van de NOSBO- mededelingen. 

Praagman deelt mede dat de NOSBO vorig jaar aan Sc Veendam  subsidie heeft verleend uit 

het verenigingsondersteuningsfonds voor de viering van haar jubileum. 

 

9. Sluiting 
 

Van Os sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Paul Zilverberg. 

 

Besluitenlijst: 
 

1. Ynte Visser wordt tot wedstrijdleider benoemd. 

2. De prijzen voor examens/diploma’s worden vastgesteld op € 2,-. 

3. Aan het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde financiële beheer. 

4. De begroting voor 2004 en de herziene begroting voor 2003 worden aangenomen. 

5.  Lewenborg en Van der Linde worden in de nieuwe kascommissie benoemd. 
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4. Jaarverslagen 

 

Jaarverslag secretaris 2002-2003 
 

In het seizoen 2002-2003 zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetreden. In de algemene 

ledenvergadering van 11 september 2002 werd Paul Zilverberg als secretaris gekozen als 

opvolger van Jan Schut en in de algemene ledenvergadering van 25 juni 2003 werd Ynte 

Visser als wedstrijdleider gekozen. Ynte was overigens al voor zijn verkiezing feitelijk als 

wedstrijdleider aktief. 

Het aantal leden is gestegen: er zijn vooral veel jeugdleden bijgekomen. Er is een nieuwe 

versie van het ledenadministratieprogramma in gebruik genomen. 

Het NOSBO-materiaal verkeert in een betere staat dan het vorige seizoen. Er zijn tien nieuwe 

spellen aangeschaft om een goede balans tussen spellen, klokken en borden te krijgen. 

De samenwerking tussen de NOSBO en de SO-ON verloopt naar wens. Afgesproken is dat de 

werkzaamheden in goed overleg met het verantwoordelijk bestuurslid van de NOSBO zullen 

plaatsvinden. 

De website van de NOSBO ontwikkelt zich gestaag. De beheerder van de website doet niet 

alleen het beheer maar geeft ook invulling aan de website. Onlangs is er ook een archief op de 

website gezet. 

In de NOSBO-mededelingen worden geen uitslagen meer opgenomen. Deze zijn te vinden op 

de NOSBO-website. In de NOSBO-mededelingen wordt verwezen naar de website. 

Dit seizoen is er geen ratingboekje meer verschenen. De meeste mensen hebben Internet en 

men kan op de website van de NOSBO zien welke rating men heeft.  

In het NOSBO-gebied zijn het afgelopen seizoen twee grote toernooien gehouden. In oktober 

2002 is in Hoogeveen het Essent-toernooi gehouden. In december 2002 is in Groningen in het 

Harmonie-complex het eerste Harmonie-toernooi gehouden. De organisatie van dit toernooi 

was in handen van de stichting SO-ON. 

Zoals iedereen wel weet, bestaat de NOSBO in 2003 75 jaar. Dit heugelijke feit willen we 

uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

In mei 2003 is in Groningen het NK voor E-teams gehouden. Ook de match tussen de 

NOSBO en de FSB stond dit jaar in het teken van het jubileum. De match vond plaats in een 

dieseltrein die tussen Stadskanaal en Veendam reed. Zowel op de heenreis als op de terugreis 

werden rapid-partijen gespeeld. Op het station van Veendam werd door de plaatselijke 

damvereniging een damsimultaan georganiseerd. 

Beide delegaties bestonden uit bestuursleden, clubkampioenen, veteranen, dames en 

jeugdleden. De NOSBO won de wedstrijd met 17½- 14½. 

In het najaar vinden nog een paar jubileumaktiviteiten plaats. Op 4 oktober wordt in 

Hoogeveen een gemeenschappelijk competitieronde gehouden en op 25 oktober wordt het 

Hutton-toernooi in het NOSBO-gebied gehouden. 

 

Paul Zilverberg. 
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Jaarverslag competitieleider seizoen 2002 - 2003 
 

Het afgelopen seizoen was een verdeeld seizoen voor de NOSBO. Helaas kon aan de 

opgaande lijn van het seizoen 2001-2002 geen vervolg worden gegeven, toen voor het eerst 

sinds jaren het aantal personen dat speelt in de KNSB- of NOSBO-competitie was gestegen. 

Het aantal parallel klassen in de derde klasse moest weer worden teruggebracht van 3 naar 2. 

De positie van de NOSBO teams in de landelijke competitie geeft ook een wisselvallig beeld 

te zien. De S.C.Groningen wist zich dit jaar niet te handhaven in de meesterklasse, het 

ontbreken van enkele titelhouders in diverse wedstrijden is hier zeker debet aan. De S.V. 

Unitas heeft zich goed hersteld van het “rampseizoen 2001-2002”. Unitas I wist weer te 

promoveren naar de eerste klasse en Unitas IV werd kampioen in de promotieklasse, zodat 

Unitas volgend seizoen maarliefst vier teams in de landelijke competitie heeft spelen. SISSA 

wist te promoveren vanuit de derde klasse, zodat komend seizoen Lewenborg, Groningen II 

en SISSA de NOSBO vertegenwoordigen in de tweede klasse. 

Helaas degradeerden zowel van der Linde als Staunton vanuit de derde klasse terug naar de 

NOSBO-competitie, dit betekent versterkte degradatie in de NOSBO-competitie. Het aantal 

NOSBO teams in de landelijke competitie is hierdoor afgenomen. 

 

Slachtoffer van de versterkte degradatie zijn geworden, SISSA II (promotieklasse), Z! II 

(eerste klasse) en het jeugdteam van Assen (tweede klasse). 

Ook in de NOSBO-competitie herstelde Unitas zich volledig, maarliefst drie van haar teams 

in de NOSBO-competitie wisten kampioen te worden. Voor Lewenborg was het een slecht 

seizoen, zowel het tweede als derde team van Lewenborg zijn gedegradeerd. Naast 

Lewenborg zag ook Staunton, naast haar vlaggenschip, het derde team nog degraderen.  

Staunton werd echter wel verrassend winnaar van de NOSBO-beker, in de finale werd het 

favoriet geachte Spassky’s verslagen. 

 

Op een enkel incident na zijn er geen problemen geweest. In tegenstelling tot het seizoen 

2001-2002 worden spelers nu wel tijdig aangemeld bij de ledenadministrateur. Er zijn dan 

ook minder verenigingen die een boete hebben gehad. Dit neemt echter niet weg dat de 

competitieleider  hier komend seizoen weer streng op zal toezien en direct zal overgaan tot 

sanctie.  

 

De verslaglegging is afgelopen seizoen gewijzigd. Er wordt geen mail meer verstuurd maar de 

uitslagen en standen worden gepubliceerd op de website van de NOSBO (www.nosbo.nl). 

Deze internetverslaggeving verliep zoals gepland, goed!  

 

Ter afsluiting een aantal tabellen. 

 
Prestaties KNSB-teams plaats 

Meesterklasse Groningen 9 en degradatie  

Klasse 2A Unitas 1 en promotie 

 Groningen 2 6 

 G&D Software Lewenborg 7 

Klasse 3A SISSA 1 en promotie 

 Haren 3 

 Groningen 3 6 

 Unitas 3 7 

http://www.nosbo.nl/
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 Van der Linde 9 en degradatie 

 Staunton 1 10 en degradatie 

Klasse 3B Unitas 2 4 

 ESG 8 

 

NOSBO De Kampioenen/Promovendi   De Degradanten 

 

Promotieklasse Kampioen: Unitas 4   SISSA 2 ** 

     Van der Linde 2 

     Lewenborg 2 

Klasse 1A Kampioen: Roden   Z! 2 ** 

     HSP 2 

     Delfzijl 

Klasse 1B Kampioen: Kasteel   ESG 2 

     Kasteel 2 

Klasse 2A Kampioen: Unitas 5   Staunton 3  

     Assen 3 

Klasse 2B Kampioen: J.H.Kruit   Lewenborg 3 

    Veendam *   Ter Apel 

Klasse 2C Kampioen: Assen 2   Assen 5 (j) ** 

     Grijpskerk  

     Roden 3 

Klasse 3A Kampioen: Groningen 8 (j) 

    Unitas 6 * 

    Bedum 2 * 

    Haren 4 (j) * 

Klasse 3B Kampioen: Van der Linde 3 

    Hoogeveen 4 

    Valthermond   

Beker Staunton 

 

 

* gepromoveerd 

** gedegradeerd agv versterkte degradatie 

 

 

NOSBO-teams 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 
Hoofd/Meesterklasse 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

KNSB 1e klasse 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 

KNSB 2e klasse 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 

KNSB 3e klasse 5 5 6 7 6 5 5 7 8 9 7 6 8 

Promotieklasse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

NOSBO 1e klasse 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

NOSBO 2e klasse 32 32 32 32 24 24 23 24 24 24 24 24 24 

NOSBO 3e klasse 28 28 27 27 37 36 34 27 21 20 18 21 19 

 

Totaal aantal teams 94 95 94 95 97 95 92 88 84 83 80 82 81 
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Plaatsen  90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 

Hoofd/Meesterklasse 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 10 

KNSB 1e klasse 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 10 0 

KNSB 2e klasse 8 16 24 16 24 24 24 16 16 8 24 24 24 

KNSB 3e klasse 40 40 48 56 48 40 40 56 64 72 56 48 64 

Promotieklasse 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

NOSBO 1e klasse 128 128 120 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

NOSBO 2e klasse 256 256 256 256 192 192 184 192 192 192 192 192 192 

NOSBO 3e klasse 168 168 162 162 222 216 204 162 126 120 108 126 114 

 

Totaal aantal plaatsen  710    708   700    708   704  690    670   654    636   630   608   618   612 

 

 

Jaarverslag wedstrijdleider seizoen 2002-2003 
 

Het is leuk om met goed nieuws te beginnen: er is weer een wedstrijdleider en er is weer een 

jaarverslag van hem. De afgelopen jaren was de bestuursfunctie wedstrijdleider vacant en 

vorig jaar ontbrak ook een jaarverslag. Aan die periode is nu een eind gekomen. 

Uiteraard hartelijk dank aan de NOSBO-bestuursleden die naast hun eigen functie ervoor 

gezorgd hebben dat alle kampioenschappen gewoon door gingen. Ook SO-ON dient in dit 

verband genoemd te worden. 

Voor de volledigheid nog het volgende: alle vier de kampioenschappen vonden plaats voor de 

NOSBO-ALV van 25 juni jl. waar ik officieel tot wedstrijdleider ben benoemd. Het 

uitoefenen van de functie geschiedde dus onbezoldigd, maar dit jaarverslag heeft wel een 

officieel karakter. 

 

De persoonlijke kampioenschappen werden verspeeld op zeven aaneengesloten 

woensdagavonden in januari, februari en maart. Er waren 42 deelnemers, 18 in de hoofdgroep 

en 24 in de reservegroep. 

NOSBO-kampioen werd Bonno Pel (Unitas) met een score van 5½-7. Op een half punt 

volgden Erik Hoeksema (Groningen), Adrian Clemens (Lewenborg) en Rudolf Potze 

(Groningen). De hoofdgroep was behoorlijk sterk bezet en het wedstrijdverloop was 

spannend. 

Er was overigens sprake van een precedent:  het NOSBO-bestuur besloot Geon Knol (Het 

Kasteel) toe te laten tot de hoofdgroep ondanks dat hij op geen enkele wijze gerechtigd was. 

De factoren die de doorslag gaven waren zijn leeftijd, zijn snel stijgende speelkracht en zijn 

uitstekende prestatie op het Harmonie-toernooi. 

Souverein winnaar van de reservegroep werd Gonzalo Tangarife (Staunton) met een score van 

6-7. Een vol punt minder haalden Johan Zwanepol (Groningen), Jan Joris Groenewold 

(Groningen), Bob Romijn (Haren) en Joop Hummel (Staunton). Tangarife en Zwanepol 

promoveerden naar de hoofdgroep. 

Er werd ook nog gestreden om het senioren- (50+) en het veteranenkampioenschap (60+). Jan 

Hiemstra (Groningen) won als enige senior in de hoofdgroep automatisch de eerste titel met 

een score van 3½-7, maar bij de veteranen was er sprake van echte strijd. Zwanepol en 

Romijn eindigden gelijk in de reservegroep en er volgde een beslissingskamp over twee 

partijen. Bob Romijn won met 1½-½ en werd NOSBO-veteranenkampioen. 

Op een enkel voorvalletje na verliepen de persoonlijke NOSBO-kampioenschappen soepel en 

in een goede sfeer. 
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Het persoonlijk snelschaakkampioenschap werd (inmiddels) traditiegetrouw gehouden op de 

zaterdag na de laatste ronde van de persoonlijke kampioenschappen. Een goede datum zou je 

zeggen, maar het aantal deelnemers was wederom teleurstellend laag: 24. Aan de 

berichtgeving lag het dit keer niet, misschien moet er van prijzen in natura overgeschakeld 

worden op geldprijzen. Opvallend is dat met name de onderbonders  en de spelers van buiten 

Groningen massaal verstek lieten gaan. 

Na voorronden werden de spelers ingedeeld in twee finalegroepen van twaalf. Erik Hoeksema 

werd kampioen met een score van 10-11, Jasper Geurink (Groningen) werd op een half punt 

tweede en Bonno Pel werd met 8½-11 derde. Winnaar van de tweede groep werd Fons van 

Hamond (Unitas). 

 

Het NOSBO-kampioenschap bedrijfsschaak werd gehouden op drie woensdagavonden in 

maart. Het is een ongedwongen en gezellig evenement maar helaas hadden er slechts vier 

bedrijven ingeschreven. Kampioen werd de Informatie Beheer Groep met 27½ van de 

mogelijke 48 punten. Voor volgend seizoen zal de toernooiformule iets worden aangepast 

zodat er met twee woensdagavonden kan worden volstaan. 

 

Het snelschaken voor teams werd gehouden op een vrijdagavond in juni. 

Er is al veel, en dan vooral veel negatiefs, over dit evenement geschreven, maar het overgrote 

deel van de aanwezigen vermaakt zich altijd uitstekend. Wel merkte ik dat het leiden van dit 

van nature chaotische toernooi mij zwaarder viel dan in mijn vorige bestuursperiode in de 

jaren ’80. Er waren 26 teams waarvan 18 uit de stad Groningen. Na een spannende strijd met 

Unitas 1 won Groningen 1 het toernooi met 29 van de mogelijke 36 punten. ESG won groep 2 

en Groningen 5 groep 3. 

Misschien is het een idee om het snelschaken voor teams op een zaterdagmiddag te houden. 

Er is dan wat meer tijd en wellicht wordt er minder gedronken. 

 

Tot slot nog twee dingen. Mijn dank aan Hiddo Zuiderweg en Micha Jans voor hun 

ondersteuning. En ik voorspel voor de komende jaren een grotere deelname aan de NOSBO- 

evenementen: een economische recessie is goed voor het schaken! 

 

Ynte Visser. 

 

 
 

JAARVERSLAG JEUGD                Seizoen 2002- 2003 

 

De Jeugdcommissie (JC) 
De JC bestond afgelopen jaar uit de volgende leden (met vermelding van club en portefeuille/ taak): 

- Rense Assies (jeugdleider Oostermoer) – PJK’s.  

- Erik van der Haar (jeugdtrainer Assen) – Open Toernooien. 

- Theo Mooijman (voorzitter en jeugdtrainer Veendam) – Jeugd Clubcompetitie & Financiën. 

- Trevor Mooijman (persoonlijk lid) – KNSB- zaken & Voorzitter.  

- Simon Prins (jeugdleider Veendam) – DiplomaConsul; Rating en Opleidingen. 

- Jan Schut (jeugdleider Lewenborg) – Schoolschaak V.O. & Secretaris. 

- Derk Schuttel (jeugdleider Grijpskerk) – Grand Prix; Schoolschaken B.O. 
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Portefeuilles 

De JC heeft onderling de taken verdeeld, de zgn. portefeuilles. De portefeuillehouder is het eerste 

aanspreekpunt aangaande zijn portefeuille. Van de portefeuillehouders wordt een zelfstandige houding 

verwacht rond beleid en uitvoering van zijn portefeuille. Eindverantwoordelijk voor alle jeugdschaak- 

beleid en –uitvoering blijft echter het Bestuurslid Jeugdzaken (BJZ). 

 

Handboek Jeugdschaak 

De JC is dit afgelopen seizoen met name bezig geweest met het documenteren van de lopende 

processen en het formuleren van aanvullingen op- en stroomlijningen van het bestaande beleid.  

Kort geformuleerd kun je zeggen dat in de NOSBO het jeugdschaak op zich redelijk tot goed loopt (de 

uitvoering is dan ook veelal  in handen van de bekwame en ervaren medewerkers van SO-ON), maar 

dat er weinig op papier staat hoe we dingen doen. Om één en ander inzichtelijker te krijgen voor het 

huidige schaakkader (clubs én bond) én voor onze opvolgers (de continuïteit dient te worden 

gewaarborgd!) proberen wij nu alle richtlijnen en draaiboeken van al onze jeugdschaak- activiteiten te 

bundelen in een (werktitel) “Handboek Jeugdschaak”. 

 

Taken & verantwoordelijkheden 

Eveneens met in het achterhoofd de zorg om de continuïteit én de praktijk van alle dag heeft de JC een 

notitie opgesteld “Taken en verantwoordelijkheden JC/ BJZ”. In dit document staat gedetailleerd 

omschreven welke taken de JC tot de hare rekent en hoe de onderlinge taakverdeling gestalte heeft 

gekregen.  

 

Werkbezoeken 

Het is mijn bedoeling zo veel als mogelijk (mijn baan en verplichtingen rond andere hobby’ s vragen 

ook tijd, aandacht en energie) aanwezig te zijn bij NOSBO- jeugdactiviteiten, om een intensief 

informeel contact te krijgen en te houden met de “achterban”: de clubtrainers, de jeugdleden zelf en 

hun ouders. Hieronder volgt een overzicht van mijn werkbezoeken en vergaderingen. 

 

Dankwoord 

Vanaf deze plaats wil ik alle JC- ers en íedereen die verder op professionele basis of als vrijwilliger  

bij het jeugdschaak betrokken is geweest dit jaar zeer veel dank toezeggen voor de verrichtte arbeid.  

 

T.M. (Trevor) Mooijman 

NOSBO Jeugdzaken 

 

Overzicht vergaderingen en werkbezoeken 2002- 2003. 

 

27/8 – S.C. Veendam ALV. 

4/9  - Informeel BV te Emmen. 

11/9 – NOSBO ALV 

17/9 – overleg Wim Krijnen te Groningen. 

 

11/10 – prepareren pabo Assen voor PJK.  

14/10 – opening PJK. 

23/10 – overleg Jan van Os te Veendam. 

2/11 – GP Lewenborg. 

3/11 – Topgroep B, Groningen. 

14/11 – JCV te Veendam. 

30/11 – Snelschaak kampioenschappen te Veendam. 

14/12 – GP Grijpskerk. 

19/12 – JCV te Groningen. 

24/12 – GP Harmonie. 

26/12 – overleg Rense Assies te Veendam. 

27/12 – overleg Jan van Os te Emmen. 
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25/1 – Schoolschaak V.O. Kampioenschap te Veendam 

10/2 – werkoverleg Hiddo Zuiderweg te Groningen. 

10/2 – JCV te Groningen. 

15/2 – Jeugdcompetitie te Assen. 

16/2 – Topgroep A/B te Groningen. 

25/2 – overleg Jan van Os te Veendam. 

1/3 – GP Groningen 

15/3 – Oostermoer Open. 

24/3 – JCV te Groningen. 

31/3 – werkoverleg Hiddo Zuiderweg te Groningen. 

 

2/4 -  BV te Groningen. 

11/4 – clubavond HSP. 

19/4 – GP Delfzijl 

3/5 – Assen Open. 

10/5 – GP HSP Hoogezand 

12/5 – JCV te Groningen 

19/5 – JCV te Groningen 

28/5 – JLV te Groningen 

2/6 – werkoverleg Hiddo Zuiderweg te Groningen 

14/6 – Match NOSBO – FSB (Denken onder Stoom) 

25/6 – NOSBO ALV te Groningen 

 

14/7 – overleg Hiddo Zuiderweg en Simon Prins te Groningen 

4/8 - NK Rapid Open te Hengelo 

5/8 – NK Rapid Open te Hengelo 

 

TM 17 augustus 2003 

 

 

Jaarverslag diplomaconsul NOSBO 2002 
 

Er wordt op twee manieren examen afgenomen, t.w. volgens de methode Withuis (via 

Jeugdschaak) en de methode Brunia/Van Wijgerden (stappenmethode). De voorraad aan 

examenopgaven volgens de methode Withuis wordt uitverkocht. De stappenmethode kan 

uitgebreid worden met stap 6 (wordt nog landelijk nagekeken). 

 

In onderstaande tabel 1 het overzicht van de resultaten over de laatste vier kalenderjaren 

 

Tabel 1 Overzicht behaalde resultaten over de laatste vier kalenderjaren 
 

omschrijving  1999  2000  2001  2002 

 

aantal examens/ jeugd stap jeugd stap jeugd  stap jeugd stap 

diploma’s 

verkocht  126 400 98 304 94 381 51 228 

terugontvangen 187 148 87 203 80 264 42 186 

geslaagd  174 129 82 175 75 205 38 148 
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In onderstaande tabel 2 het overzicht van de verkochte examens (onderverdeeld) 

 

Tabel 2 Overzicht verkochte examens 1999 t/m 2002 
 

omschrijving  1999  2000  2001  2002 

 

pionnen  83  60  70  36 

toren   41  35  22  15 

koning     2    3    2    0 

 

totaal 1(Withuis)         126  98  94  51 

 

stap 1             237            174            212       148 

stap 2     99    69  113    41 

stap 3     43    45    42    16 

stap 4     14    16      7    19 

stap 5       7      0      7      4 

 

totaal 2(Br./van W.) 400  304  381  228 

 

totaal 1+2  526  402  475  279 
 

In onderstaande tabel 3 het overzicht van de terugontvangen examens (onderverdeeld). 

 

Tabel 3 Overzicht terugontvangen examens 1999 t/m 2002 
 

omschrijving  1999  2000  2001  2002 

 

pionnen  136   47   58   28 

toren     49   37   20   14 

koning       2     3     2     0 

 

totaal 1 (Withuis) 187   87   80   42 

 

stap 1    82  113  167  128 

stap 2    38    44    61    34       

stap 3    15    34    26    17 

stap 4      7    10      6      3 

stap 5      6      2      4      4 

 

totaal 2 (Br./van W.) 148  203  264  186 

 

totaal 1 + 2  335  290  344  228 

 

We kunnen konstateren dat het aantal verkochte examens drastisch is afgenomen. 

De verhouding terugontvangen: verkocht is sterk verbeterd. 

 

Simon Prins. 
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5. Plannen 

 

Nieuwe opzet NOSBO-kampioenschap bedrijfsschaak 
 

 Twee avonden (was drie avonden). 

 

 Teams van twee personen (was teams van vier personen). 

Ieder bedrijf kan meerdere teams inschrijven. 

 

 Vier ronden Zwitsers (was drie ronden) 

Een wedstrijd bestaat uit twee rapidpartijen tegen de spelers van de tegenstander. 

 

 Teams behorende bij het zelfde bedrijf worden niet tegen elkaar ingedeeld. 

 

 Tempo: 25 minuten per persoon per partij 

 

 Voor de eindstand tellen de twee hoogst geëindigde teams van een bedrijf. 

De ranglijst wordt bepaald door de gescoorde bordpunten. Bij gelijk eindigen tellen de 

matchpunten. 

 

 Kosten: € 10,- per team van twee personen (was € 25,- per team van vier personen). 

 

 Alle deelnemers krijgen beide avonden een consumptiebon. 

 

 

Ynte Visser. 
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NOSBO JAARPLAN JEUGD    Seizoen 2003- 2004 
 

 

Jeugdschaak- activiteiten 

 

De NOSBO verplicht zich tot de volgende kampioenschappen: 

- Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap (PJK) Rapid en Snelschaken, in alle leeftijdscategorieën (A 

t/ m H) 

- Schoolschaken (Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs). 

- Jeugd Club Competitie, in alle leeftijdscategorieën (A/B – C – D – E).  

 

De NOSBO zal additioneel er naar streven een toernooi- programma voor haar jeugdleden aanbieden, 

vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

- Grand Prix’s, door de clubs te organiseren (minimaal vier, maximaal tien). 

- Open Jeugd Toernooien, door de clubs te organiseren (naar verwachting alleen S.C. Assen en 

Oostermoer). 

 

De NOSBO zal participeren in extra training voor talentvolle pupillen in de Kweekvijver (Servicepunt 

Noord, uitgevoerd door SO-ON) en de Topgroepen A en B (door SO-ON; tezamen met FSB). 

 

Dit jaar organiseert (vervroegd) de NOSBO het traditionele Hutton- toernooi, i.h.k.v. het jubileum.  

De NOSBO zal teams afvaardigen naar zowel Hutton als naar het Mw. Vinke- toernooi. 

 

SO-ON zal een groot deel van de organisatie en uitvoering van onze activiteiten ter hand nemen. 

 

 

Jeugdzaken 

 

De Jeugdcommissie (JC) zal dit seizoen er naar streven het lange- termijn- project om alle NOSBO 

Jeugdschaak- zaken op papier te krijgen en deze te bundelen in een zgn. “Handboek/ Draaiboek 

Jeugdzaken” naar een afrondende fase te sturen, opdat aan het einde van de zittingstermijn van het 

huidige Bestuurslid Jeugdzaken (BJZ) het complete NOSBO Jeugdschaak- beleid gedocumenteerd zal 

zijn. Dit zal de continuïteit bij opvolging binnen de JC bevorderen.  

Het beleidsstuk zal de ALV ter kennisname gepresenteerd worden, du moment dat het geheel in een 

eerste conceptvorm gebundeld zal zijn. 

 

De JC zal er naar streven dit seizoen waar nodig enkele reglementswijzigingen aangaande 

Jeugdactiviteiten te formuleren en ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV.  

 

Ondergetekende stelt zich wederom tot doel om dit seizoen wederom een aantal clubs te bezoeken, op 

de jeugd- clubavonden, dan wel op de verschillende toernooien. 

 

 

TM  - 17 augustus 2003 
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6. Reglementswijzigingen 

 

ad 6a.  Voorstel tot wijziging van art. 33 lid b van het reglement op de 

competitiewedstrijden 
 

Sc Groningen stelt voor art. 33 lid b in die zin te wijzigen dat het wordt toegestaan om drie 

keer (i.p.v. twee keer) uit te komen voor een hoger team dan het basisteam. 

 

Het voorstel ziet er als volgt uit: 

 

Het is een speler gedurende het lopende seizoen maximaal drie keer toegestaan voor een 

hoger team uit te komen dan zijn basisteam. 

 

Als argumenten ter ondersteuning van dit voorstel worden aangevoerd: 

 het NOSBO-reglement wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de binnen de 

KNSB-competitie gangbare regels. 

 Binnen verenigingen leidt dit tot een iets grotere flexibiliteit waardoor de participatie in de 

externe competitie wat gemakkelijker wordt. 

 

 
ad 6b. Voorstel tot wijziging van het “Reglement op de jeugdcompetitie” 

 

De reglementswijzigingen zijn voorzien van een korte toelichting van de portefeuillehouder. 

De wijzigingen zijn na bespreking in de jeugdcommissie voorgelegd aan de jeugdleiders-  

vergadering. De in deze vergadering aangenomen aanvullingen en wijzigingen zijn verwerkt 

in het voorstel tot reglementswijziging en in het handboek i.o.. 

 
Artikel 5 letter c (wijziging) 

De jeugdleider kan bij terugtrekking van een team na de sluitingsdatum, of bij het definitief 

niet meer opkomen van een team, de betreffende vereniging een boete opleggen  waarvan de 

hoogte vooraf wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

  
Artikel 13 letter d (toevoegen) 

Aan een vereniging kan wegens het niet verschijnen op een competitiewedstrijd door de 

jeugdleider een boete worden opgelegd, waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld door de 

Algemene ledenvergadering. 

 
Toelichting: het terugtrekken en het niet opkomen van team heeft een negatieve invloed gehad op de 

competities van het afgelopen seizoen. Er zijn te grote (dure)  zalen gehuurd, er is door de organisatie 

veel onnodig werk verricht en het is voorgekomen dat een team op een speeldag louter reglementaire 

overwinningen boekte. Een strenger beleid kan wellicht deze tendens ombuigen. In artikel 5 letter c 

was opgenomen een boete wegens” herhaald” niet opkomen. Als er voor “niet opkomen” in artikel 13 

een aparte bepaling is opgenomen, kan  artikel 5 letter c zich beperken tot de “terugtrekking”  van 

teams. 

Voorstel de hoogte van de boetes vast te stellen op hetzelfde niveau al bestaande boetes.  

 
Artikel 5A (toevoegen) 

Voor het inschrijven van een team is een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte wordt door de 

Algemene ledenvergadering vastgesteld.   
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Toelichting: Het inschrijfgeld is bedoeld om de organiserende verenigingen een bijdrage in de 

zaalhuur te kunnen geven. Door de hoge kosten van zaalhuur werd het steeds lastiger clubs te vinden 

die bereid waren een centrale competitiedag te organiseren. 

Het voorstel voor 2003/2004 is: 

€ 6.= per team in de C en D categorie en geen inschrijfgeld voor de A/B en  E-teams. 

 

 
Artikel 7 letter a   (wijziging) 

De jeugdleider stelt aan het begin van het seizoen plaats, datum en dagdeel van de te spelen 

wedstrijden vast. De aanvangstijden van de niet centraal georganiseerde wedstrijden zijn 

10.00 uur, 13.00 uur of 19.00 uur. 

De jeugdcommissie stelt per centraal georganiseerde competitie de aanvangstijd vast. 

 
Toelichting: Bij het vaststellen van het aanvangstijdstip van centraal georganiseerde competities speelt 

de beschikbaarheid en de huurprijs van een zaal per dagdeel een rol, naast de gekozen competitievorm. 

De competitievorm wordt pas vastgesteld nadat het aantal ingeschreven teams bekend is.    

 

 

 

Artikel 17 letter d (toevoegen) 

Bij de aanmelding dienen de spelers per team op volgorde van de speelsterkte te worden 

opgegeven. 

 
Artikel 19 letter d (wijziging) 

Een team dient samengesteld te zijn uit de bij de inschrijving opgegeven spelers. De 

bordvolgorde dient vanaf bord één op aflopende speelsterkte te zijn vastgesteld. Als maatstaf 

geldt de bij artikel 17 genoemde aanmelding. Reserves worden geacht zwakker te zijn dan 

vaste spelers. Bij het ontbreken van één speler moet het vierde bord onbezet blijven.. 

 

Toelichting: 

Om een zuiver competitieverloop te garanderen wordt het belangrijk geacht de zo geheten 

“tactische opstellingen” onmogelijk te maken. Door de tekstwijzigingen van artikel 17 en 19 

wordt het wel mogelijk met meerdere spelers af te reizen naar een centraal georganiseerde 

competitie en de spelers te laten rouleren, waarbij wel de bordvolgorde op sterkte 

gehandhaafd moet blijven.   

 
Artikel 22 lid d (wijziging) 

Als er geen beslissingswedstrijden worden gehouden, dan beslissen bij gelijk eindigen (een 

gelijk aantal matchpunten) achtereenvolgens de volgende criteria: 

1. het aantal behaalde bordpunten 

2. het onderling resultaat 

3. de aan het team toe te rekenen weerstandpunten  

4. de aan het team toe te rekenen Sonneborn-Berger punten 

5. het onderling resultaat na het weglaten van het resultaat aan bord 4  

6. idem met weglating van het 3
e
 en daarna het tweede bord 

 
Toelichting: 

De Zwitserse toernooivorm zal regelmatig gehanteerd worden. Weerstandspunten en SB punten 

geven dan een eerlijker resultaat  dan het iteratief weglaten van bordscores. 
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Functies NOSBO 
 

Bestuur 2002-2003     Aftredend Benoemd Sinds 
Voorzitter   J.C. van Os  2004  2001  2001 

Secretaris   P.C. Zilverberg 2005  2002  2002 

Penningmeester  C. Praagman  2003   2000  1998 

Competitieleider  M.W.F. Jans  2005  2002  2000 

Wedstrijdleider  E.Y. Visser  2006  2003   2003  

Bestuurslid jeugdzaken T.M. Mooijman 2004  2001  2001 

Ledenadministrateur  H. Lunenborg  2004  2001  1990 

Algemeen bestuurslid  vacature 

 

(art. 8.4 Huishoudelijk Reglement: voor 3 jaar benoemd door de ALV) 

 

Jeugdcommissie 2002-2003    Sinds 
Voorzitter   T.M. Mooijman 2001 

Secretaris   J.K. Schut  1990 

Lid    S. Prins  1999 

Lid    Th.C.M. Mooijman 2002 

Lid    R. Assies  2002 

Lid    E. van der Haar 2002 

Lid    D. Schuttel  2003 

 

(art. 9 Huishoudelijk Reglement: benoemd door het bestuur) 

 

Bondsraadsleden 2002-2003   Aftredend Benoemd Sinds 
Bestuur J.C. van Os    2004  2001  1989 

Bestuur P.C. Zilverberg   2006  2002  2002 

Club  H.E.P. Bosveld   2005  2001  1989 

Club  vacature 

Res. best. C. Praagman    2003  2000  2000 

Res. best. M.W.F. Jans    2006  2002  2002 

Res. club H.A. Warmelink   2004  2000  1994 

Res. club J.K. Schut    2006  2002  2000 

 

(art. 10 Huishoudelijk Reglement: voor 4 jaar benoemd door ALV) 

 

Commissie van beroep 2002-2003 
 

  Vereniging    Aftredend Benoemd Sinds 
G.P. Bakker Bedum     2005  2002  1996 

R.G. Holtz Groningen    2005  2002  1993 

E.J. Walinga SISSA     2004  2001  1998 

M. Hoffer Assen     2005  2002  1999 

D.H. Algera Van der Linde    2004  2001  2001 

 

(art. 8 Huishoudelijk Reglement: voor 3 jaar benoemd door ALV) 
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Reglementencommissie: 

W. van Beersum (Sc Groningen) 

M.W.F. Jans (Unitas) 

J. Schlunke (Staunton) 

 

Verdere functies:       
Diplomaconsul   S. Prins   

Materiaalcommissaris   P.R. Dijkhuis   

Ratingcommissaris   M.W.F. Jans   

Webmaster    C. Kamstra 

Kalendercoördinator   P.C. Zilverberg 
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NOSBO-kalender 2003-2004 
 

Datum   Evenement    Categorie Plaats 
 

5 en 6 sept.  Staunton gambiettoernooi    Groningen 

6 sept.   NK snelschaken voor de jeugd A-B-C-D-E Spakenburg 

13 sept.  Rapidtoernooi Sc. Groningen    Groningen  

19 sept.  Jannes bokaal, ronde 1    Haren 

20 sept.  KNSB- jeugdclubcompetitie  AB-C-D Baarn 

24 sept.  ALV NOSBO, 20.00 uur, 

   Jannes v.d. Wal Denksportcentrum   Groningen 

27 sept.  KNSB- competitie, ronde 1 

27 sept.  Grand Prix-toernooi Sc Hoogeveen B-C-D-E Hoogeveen 

27 sept.  Mevrouw Vinke- toernooi  meisjes Amsterdam   

4 okt.   Gezamenlijke eerste ronde 

   NOSBO- competitie   P-I-II-III Hoogeveen 

10 okt.   Jannes bokaal, ronde 2    Haren 

10- 18 okt.  Essent-toernooi     Hoogeveen 

11 okt.   NK rapid voor de jeugd  > 1982  Eindhoven 

13- 15 okt.  NOSBO  PJK    A-B-C-D 

20- 24 okt.  Promotieklasse, ronde 2  P 

25 okt.   Hutton-toernooi   jeugd 

27- 31 okt.  Beker, voorronde 

1 nov.   KNSB- competitie, ronde 2 

3- 7 nov.  Eerste en tweede klasse, ronde 2 I-II 

8 nov.   KNSB- jeugdclubcompetitie  AB-C-D Baarn 

10- 14 nov.  Promotieklasse, ronde 3 en 

   derde klasse, ronde 2   P-III 

12 nov.  NOSBO- bedrijfsschaak    Groningen 

15 nov.  KNSB- jeugdclubcompetitie  AB-C-D Baarn 

19 nov.  NOSBO- bedrijfsschaak    Groningen 

22 nov.  KNSB- competitie, ronde 3 

24 -28 nov.  Promotieklasse, ronde 4 en 

   derde klasse, ronde 3   P-III 

29 nov.  Rapid-toernooi “Departement 

   ’t Nut Groningen/Haren”    Haren 

29 nov.  PJK- snelschaken   A-B-C-D-E 

1- 5 dec.  Beker, ronde 1 

5 dec.   Jannes bokaal, ronde 3    Haren 

6 dec.   KNSB- jeugdclubcompetitie  AB-C-D Baarn   

8- 12 dec.  Eerste en tweede klasse, ronde 3 I-II 

13 dec.   KNSB- competitie, ronde 4 

9 jan.   Jannes bokaal, ronde 4    Haren 

12- 16 jan.  Beker, kwartfinale 

17 jan.   NOSBO- jeugdcompetitie  C-D 

19- 23 jan.  Promotieklasse, ronde 5 en 

   derde klasse, ronde 4   P-III 

24 jan.   Grand Prix-toernooi Leek  jeugd 

26-30 jan.  Eerste en tweede klasse, ronde 4 I-II 

28 jan.   NOSBO- kampioenschap, ronde 1   Groningen 
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31 jan.   KNSB- competitie, ronde 5 

2- 6 feb.  Beker, halve finale 

4 feb.   NOSBO- kampioenschap, ronde 2   Groningen 

9- 13 feb.  Promotieklasse, ronde 6 en 

   derde klasse, ronde 5   P-III 

11 feb.   NOSBO- kampioenschap, ronde 3   Groningen 

14 feb.   NOSBO PJK    E 

16- 20 feb.  Eerste en tweede klasse, ronde 5 I-II 

18 feb.   NOSBO- kampioenschap, ronde 4   Groningen 

21 feb.   NOSBO- jeugdcompetitie  C-D   

25 feb.   NOSBO- kampioenschap, ronde 5   Groningen 

27 feb.   Jannes bokaal, ronde 5    Haren 

3 mrt.   NOSBO- kampioenschap, ronde 6   Groningen 

6 mrt.   KNSB-competitie, ronde 6 

8- 12 mrt.  Beker, finale 

10 mrt.   NOSBO-kampioenschap, ronde 7   Groningen 

12 mrt.   Jannes bokaal, ronde 6    Haren 

13 mrt.   Pers. NOSBO- snelschaakkampioenschap 

15- 19 mrt.  Promotieklasse, ronde 7 en 

   derde klasse, ronde 6   P-III 

20 mrt.   Schoolschaak, halve finales  BO 

22- 26 mrt.  Eerste en tweede klasse, ronde 6 I-II 

27 mrt.   KNSB- competitie, ronde 7 

2 apr.   Jannes bokaal, ronde 7    Haren 

3 apr.   Schoolschaak    BO-VO 

5- 9 apr.  Promotieklasse, ronde 8 en 

   derde klasse, ronde 7   P-III 

10 apr.   Eemsmond-toernooi     Delfzijl 

16 apr.   Prijsuitreiking en snelschaken 

   Jannes bokaal      Haren 

17 apr.   KNSB- competitie, ronde 8 

19- 23 apr.  Eerste en tweede klasse, ronde 7 I-II 

23- 25 apr.  Weekendtoernooi Sc. Groningen   Groningen 

30 apr.- 8 mei  NK- jeugd    A-B-C 

10- 14 mei  Promotieklasse, ronde 9  P 

15 mei   KNSB- competitie, ronde 9 

15 mei   KNSB- jeugdclubcompetitie  E 

20- 22 mei  NK- jeugd    D  Rijswijk  

28 mei   NOSBO- snelschaakkampioen- 

   schap voor teams 

29 mei   NK- scholen 

5 juni   NK- scholen 

12 juni   NK- scholen 

12 juni   9
e
 Unitas Schaakfestival    Groningen 

19 juni   Landelijke pupillendag  E-F-G-H 

 


