
Noordelijke Schaakbond
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 21 september 2016 Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Denksportcentrum Jannes van der Wal, 
Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen, 050-3110375

NOSBO ALV 21-9-2016 1



AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen, ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag  25 mei 2016

4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016
Secretaris, Jeugdzaken, Webmaster, Competitie, Wedstrijden, Diplomaconsul

5. KNSB-zaken
Om net zo goed beslagen ten ijs te kunnen komen als de KNSB-vertegenwoordiger zou u 
kennis kunnen nemen van de laatst verschenen Nieuwsbrief: 
http://www.schaakbond.nl/knsb/communicatie/nieuwsbrief/nieuwsbrief-augustus-2016

6. Begroting 2017

7. Verkiezingen
- Bestuur: Na de aanstelling afgelopen seizoen van twee nieuwe bestuursleden is het alweer 
tijd voor de herverkiezing van de drie andere bestuursleden.
Hondema, Kroezen en Van Amerongen treden af en zijn herkiesbaar als bestuurslid, Kroezen 
weer in de functie van voorzitter. Het bestuur stelt voor elk van hen te herkiezen voor een 
nieuwe termijn van drie jaar.
- Bondsraad: van Hondema loopt zijn eerste termijn als Bondsraadslid af, het bestuur stelt 
voor hem voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
- Commissie van Beroep: Eric Jan Walinga en Menno Keizer zijn na drie jaar aftredend en 
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te benoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar.

8. Prijsuitreiking

9. Plannen bestuur
o.a. Promotie-Degradatieregeling, wordt apart verzonden)

10. Rondvraag

11. Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering
25 mei 2016
Denksportcentrum Jannes van der Wal

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, E. Hondema, F. van Amerongen. M. Veldhuijzen van Zanten
16 Verenigingen: Bedum (S. Schuit), DAC (L. Maas), ESG (J. van Os, T. Selten), Staunton (Y. Blom, 
E. van Pelt, J. Groot), Haren (A. Tasma), Hoogeveen (M. Snuverink), Leek (F. Huisman, T. 
Smedinga), Lewenborg (J. Schut), Middelstum (F. Steggink), Roden (L. Boskma, H. van Bemmel), 
SISSA (A. Avezaath, E.J. Walinga, S. Welling), Ter Apel, (J. van der Meijden, G.J. Hoijtingh), Ten 
Boer (R. Kroon), Veendam (Th. Mooijman, P. Jongejan), Oostermoer (B. Dröge, S. Oosting), 
Groninger Combinatie (W. Krijnen, F.v.Hamond); KNSB (J. Stomphorst)
afwezig m.k.: 5: Het Kasteel, Dwingeloo, Valthermond, Spassky's, J.H. Kruit
afwezig z.k.: 8: Assen, Eelde/P, Schaakkwartier, HSP, Van der Linde, Rochade, De Paardensprong, ScepU.

1. Opening 19.33 uur. De agenda wordt vastgesteld met punt 4: KNSB-zaken op een later 
tijdstip, omdat dhr. Stomphorst verlaat is in het stadsvervoer.

2. Mededelingen:
De voorzitter feliciteert de kampioenen uit/van de NOSBO: Feline en Marlinde Waardenburg, als 
Nederlands kampioen meisjes B en C, en noemt ook de tweede plaats van Eelke de Boer bij de C-
jeugd. Alle drie plaatsten zij zich voor het EK in Praag, eind augustus.
In het najaar is het team van De Paardensprong Nederlands kampioen D-teams geworden. 
Groninger Combinatie is kampioen geworden van de 1e klasse A en komt volgend jaar weer uit in 
de Meesterklasse, teams van SISSA, Assen en de Spassky's hadden tot in de slotronde ook nog 
kansen op een kampioenschap.
Het team SISSA 3 is kampioen van de NOSBO geworden. 
Nick Maatman veroverde het Persoonlijk kampioenschap.

3. Verslag ALV 16 september 2015
Oosting (Oostermoer) ziet niets terug van de discussie die gevoerd is over de wijziging in het HR 
over boetes bij te laat betalen van contributienota's. Of die nl. "wordt opgelegd".. of "kan worden 
opgelegd", en ook over de mogelijkheid tot beroep. De huidige praktijk is dat de boete wordt 
opgelegd. Het bestuur zal in het verslag van deze vergadering met een nieuwe formulering 
komen. En dit verslag zal ook op korte termijn in concept verspreid worden onder bestuurders en  
verenigingen. Met deze opmerkingen is het verslag vastgesteld.

[aanvulling als boven bedoeld, in bestuursverg. 8-6:] In september '15 is besloten dat boetes kunnen 
worden opgelegd. En de praktijk is tot heden dat ze ook worden opgelegd. Over de vraag of 
hiertegen beroep mogelijk is:  Zeker, zoals tegen elke beslissing van of namens het bestuur 
bezwaar gemaakt kan worden (bij het bestuur) en tegen de uitspraak in bezwaar ook beroep 
aangetekend kan bij de Commissie van Beroep. Bezwaar en beroep heeft echter geen opschortende
werking t.a.v. de betalingen. 

5. Financiën
De penningmeester stipt in zijn toelichting de belangrijke punten aan waarmee ook de 
voornaamste verschillen tussen begrote en werkelijke bedragen worden uitgelegd. 
De Kascommissie vond volgens hem de overzichten en alle toelichtingen wel duidelijk, maar gaf 
toch het advies om het een volgende keer te beperken tot balans, verlies- en winstrekening en de 
kengetallen.
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De liquiditeit is toegenomen, een van de oorzaken hiervan is de afschrijving ineens van het in 
2013(14?) aangeschafte materiaal. Oosting vraagt naar de reden van de omslag in beleid, van 
afschrijven in tien termijnen naar alles ineens afboeken.
E.H.: Een juiste waardering blijkt moeilijk te zijn, na maar enkele jaren gebruik blijken toch al 
meerdere sets stukken niet meer compleet met originele stukken. Sommige clubs vinden het 
kennelijk erg moeilijk om de gehuurde sets stukken weer uniform in te leveren. Dat zal wel liggen 
aan niet zorgvuldig gescheiden houden van eigen en gehuurd materiaal in de speelzaal. Gezien de 
liquiditeitspositie is het geen bezwaar om aanvulling van defect of verloren gegaan materiaal te 
betalen uit de algemene middelen. Een apart potje is niet nodig.
Er is € 1000 gereserveerd voor kadervorming, denk aan bijdragen aan examengelden voor 
instructeurs- of scheidsrechterscursussen.
De meevaller bij de post diplomaconsul blijkt verband te houden met besparing op 
ingecalculeerde portokosten bij grote bestellingen. Besloten wordt om bij grote bestellingen korting
te geven. Penningmeester en diplomaconsul werken dit uit.
De lasten zijn ook minder doordat over een deel van het boekjaar geen kosten voor webmaster en 
coörd. BSK meer gemaakt zijn.
Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Krijnen vindt de reserve nog steeds te hoog. Het bestuur meldt dat daarover de afgelopen jaren 
meermalen over is gesproken en dat de huidige criteria amper twee jaar geleden door de ALV zijn 
vastgesteld. Stomphorst meldt dat bij veel andere regionale bonden een bedrag ter hoogte van de 
halve jaarafdracht aan de KNSB de voornaamste maatstaf is voor de hoogte van de reserves. 
Krijnen krijgt ook geen bijval uit de vergadering. 

Mooijman wil het verschil tussen reserves en voorzieningen toelichten: Reserves zijn gelden die 
met een bepaalde bestemming worden afgezonderd van het kapitaal. Voorzieningen zijn gelden 
die opzij gezet worden voor niet te voorziene gebeurtenissen.
Met een vergelijking met gemeentefinanciën wordt het ook wel zo gezegd: De inzet van 
voorzieningen hoort tot de bevoegdheid van het bestuur (B&W), die van reserves kunnen pas 
worden aangesproken na goedkeuring door de vergadering (Raad).

Oosting vraagt waarom de bedragen bij prijzengeld en inschrijfgeld lager zijn. EH: Dat komt 
doordat de organisatie van PK is ondergebracht in het weekendtoernooi van Groninger 
Combinatie. Er wordt nu alleen een bedrag ineens aan prijzengeld gestort en de inschrijfgelden 
komen niet meer bij ons binnen.
Avezaat vraagt wat met de 600 jeugdact.fonds is betaald. EH: o.a. bijdrage aan de bushuur 
waarmee 3 jeugdteams naar de ned. clubkampioenschappen in Den Bosch zijn gereisd.

Mede namens Frans Hindriks (Haren) meldt Yeb Blom (Staunton) dat de Kascie de balans en 
jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden heeft. De commissie was zeer tevreden over het 
werk van de penningmeester. Die prees ook de grondigheid waarmee de commissie te werk was 
gegaan. Blom stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt bij acclamatie 
goedgekeurd.

De Kascie 2016-2017 wordt gevormd door leden van SC Hoogeveen en HSP.

Begroting 2017
Hondema meldt  dat  de  opzet  en  de  getallen niet  nadrukkelijk  anders  zijn  dan vorig  jaar.  de
NOSBO-contributie willen we de komende jaren handhaven op 10 resp. 5  euro en als gebruikelijk
de KNSB-contributie doorberekenen aan de verenigingen.
De verdere behandeling stokt al gauw als ontdekt wordt dat (waarschijnlijk door wegvallen van
een regel) de optellingen niet meer kloppen. 
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In de najaarsvergadering komt een gecorrigeerde versie.
Nog even over toelichting begroting, aannames 2017: Overige inkomsten - uitleen spelmateriaal,
borgsommen, hoe kan dat inkomsten genereren? Dat komt door de standaard-inhouding op de
terug te betalen borgsom van E 10. Dat is dan ook weer niet huur, maar meer een bijdrage in
onderhoud en beheer. (de gebruiker betaalt)

6. Benoeming bestuurslid
Het bestuur is weer bijna compleet, We dragen Gerjan Hoijtingh voor als nieuw bestuurslid 
Competitiezaken. Gerjan schaakt sinds ruim een jaar weer bij Ter Apel, niet zo ervaren dus in de 
schaakwereld, maar wel een zeer ervaren (>25 jaar) bestuurslid en scheidsrechter en competitie-
leider in de waterpolo- en tenniswereld.
De vergadering benoemt hem bij acclamatie. (nu nog iemand voor de wedstrijden/ kampioenschappen).

4. KNSB-zaken
Namens het KNSB-bestuur is deze keer aanwezig dhr. J. Stomphorst, portefeuille competitie, 
evenementen en ook secretaris a.i. Hoofdpunt deze avond is het voorstel voor scheiding van de 
regionale en landelijke competitie. De toelichting wordt verzorgd door hem en uw eigen secretaris 
die als competitieleider a.i. deel uitmaakt van de werkgroep van de regionale bonden. 
Er wordt nog maar eens benadrukt dat de KNSB de werkgroep alleen faciliteert en dat het initiatief
en het voorstel geheel voor rekening komen van de regionale bonden. Het grootste deel van de 
bonden lijkt positief te staan tegenover het voorstel, alleen de stadsbonden (Amsterdam, Leiden, 
Den Haag en Rotterdam) en de Noord-Brabantse bond zijn sceptisch of tegen, de laatste vooral 
omdat die hun competitie al geheel op de (KNSB-)zaterdag spelen en zich afvragen wat er voor 
hen nog overblijft.
In de discussie wordt duidelijk dat een aantal vooral kleine clubs de nieuwe opzet wel willen 
steunen, ook al zullen ze er zelf niet aan willen meedoen. Maar er zijn ook zorgen dat van de 
doordeweekse competitie weinig zal overblijven. En de suggestie dat de doordeweekse, regionale 
competitie maar meteen over moet stappen op viertallen wordt niet met gejuich onthaald. 
Bij sommige clubs ziet men voordelen voor oudere spelers dat die niet meer 's avonds laat op weg 
moeten voor een wedstrijd.
De voorzitter gaat dan over tot een rondje langs alle aanwezigen om het clubstandpunt (voor 
zover dat al met enige zekerheid kon worden vastgesteld) te horen.
Staunton verbaast zich over de steun voor dit voorstel omdat eerdere peilingen om de 
promotieklasse op zaterdag te laten spelen steeds duidelijk is verworpen. Groot betwijfelt of er 
voldoende animo zal zijn om op zaterdag voldoende extra teams op de been te brengen. Hij is 
positief over de extra speelmogelijkheid, maar denkt niet dat het tot ledenwinst zal leiden.
Krijnen leidt uit gesprekken met leden van GC af dat er divers over gedacht wordt. Van sterk 
tegen tot voorstanders van geheel overgaan naar de zaterdag, met ook een 5e en desnoods 6e 
klasse. GC vindt de mogelijkheid voor samenwerking tussen regionale bonden wel een pluspunt. 
Men zal er even aan moeten wennen, maar duidelijk is dat er meer tijd om te spelen is op zaterdag.
Boskma (Roden) kreeg als reactie dat men wel voor het voorstel tot scheiding is, maar dat de 
animo om zelf op zaterdag te spelen gering tot nihil is. Ook bij Haren en Oostermoer is vrijwel 
geen belangstelling buiten het huidige KNSB-team om op za. te spelen. 
SISSA is positief over het voorstel, er zullen vast meer spelers op zaterdag willen spelen en van de 
huidige KNSB-spelers willen er ook wel enigen weer meedoen in de doordeweekse competitie.
Lewenborg is voor maar is tegen de suggestie om de hele competitie naar de zaterdag over te 
hevelen. En meedoen in combinatieteams? Zeker proberen!  
Ook DAC spreekt zich uit voor het voorstel, eveneens met behoud van de doordeweekse 
competitie.
Hoogeveen is voor de scheiding en verwacht wel met 1 team mee te doen op za.
ESG is voorstander, mede omdat steeds meer leden moeite hebben met uitwedstrijden spelen in de
avond. Selten vreest niet voor een devaluatie van de NOSBO-competitie.
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Ter Apel is voor, al zal het niet meedoen op zaterdag. Maar misschien wel in een combinatieteam?
Leek denkt dat er weinig animo zal zijn, ook omdat de club al op vrijdagavond speelt. Men zal per 
jaar moeten kijken of er voldoende liefhebbers zijn voor een za. competitie.
Middelstum is tegen het voorstel, men wil niet spelen op zaterdag, vreest voor wegvallen van 
binding met de club en ook voor een minder interessante NOSBO-competitie omdat de 
sterkteverschillen veel groter gaan worden. Steggink denkt eerder aan ledenverlies dan stabilisatie 
of groei.
Veendam is voor, maar naast het huidige combiteam zullen Veendam en HSP hooguit een tweede 
combiteam op de been kunnen brengen. Mooijman is optimistisch over de effecten van het plan.
De voorzitter concludeert dat de ALV niet afwijzend tegenover het voorstel staat en zal namens de
NOSBO een positieve reactie geven in de Bondsraad.

Na de pauze wordt er nog kort gesproken over het rapport dat is opgesteld over 'De Vitale Schaak-
vereniging' *) na de enquête vanuit het Bondsbureau onder alle verenigingen. De KNSB vraagt alle
regionale bonden om met ondersteuning vanuit het bondsbureau een discussiebijeenkomst te 
organiseren voor de verenigingen, al dan niet i.s.m. andere bonden. Het bestuur onderkent het 
belang van versterking van de kwaliteit/vitaliteit van de verenigingen en is zeker van plan aan de 
oproep gehoor te geven.
Hoe e.e.a. vorm gegeven zal worden en met welke partners is nog de vraag. In het najaar zal het 
bestuur hiermee verder gaan. Dhr. Stomphorst meldt nog dat voor deze bijeenkomsten 
ondersteuning vanuit de KNSB wordt aangeboden.
*) http://www.schaakbond.nl/knsb/de-vitale-schaakvereniging

7. Jeugdzaken
Marjet Veldhuijzen van Zanten is nu ruim een half jaar bezig met het jeugdschaak. Ze vindt het 
leuk om te doen, mensen enthousiasmeren en positieve reacties terugkrijgen. 
Er zijn allerlei grotere en kleine praktische zaken geregeld, vooral ronde de GP-toernooien.
De contacten met de FSB zijn aangehaald, mede omdat de planning van de Friese GP's minder 
soepel verliep dan wenselijk. Ze heeft het initiatief genomen, met goedkeuring van de voorzitter 
van de FSB, om een gezamenlijk vergadering te houden van jeugdleiders en toernooiorganisatoren
uit NOSBO- en FSB-gebied. Doel: een evenwichtiger kalender voor de jeugdtoernooien.
Verder is ze gestart met het aanpakken van het schoolschaak. In sommige regio's is de deelname 
aan de basisschoolkampioenschappen bedroevend laag, of ze worden niet (meer) gehouden.
Op 9 juni is er een bijeenkomst gepland voor iedereen die wil helpen het schoolschaak weer vlot te 
trekken. Op 23 juni is er een jeugdleidersvergadering en op 25 juni is de afsluiting van de Grand 
Prix-cyclus van zowel de NOSBO als de FSB in het Denksportcentrum. Het moet een leuk feestje 
worden met ook een evenement voor de oudere jeugd en een reünie van NK-gangers. Het geheel 
wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er worden nog vrijwilligers gezocht die kunnen 
helpen dit evenement tot een succes te maken. 
Op het gebied van trainingen blijken momenteel allerlei initiatieven te bestaan. Ze roept de 
besturen op om alle initiatieven op dit gebied bij haar te melden. Zij zal zich graag inzetten om 
waar mogelijk te helpen bij wederzijdse inspiratie en ondersteuning.
Roelof Kroon laat weten dat de jeugdclubs blij zijn met de inzet van Marjet.

8. Aanpassingen Reglementen
Competitiereglement: Bij het herschrijven van het CR in 2014 is een aantal bepalingen ten onrechte 
vervallen en andere moeten nu aangescherpt of aangevuld worden.
n.a.v. art. 10b: Oosting vraagt of de Verzuimtijd wel is gedefinieerd in het reglement. (antw. 
achteraf: ja, in art. 5c.) 
De voorgestelde wijzigingen worden punt voor punt benoemd en goedgekeurd.
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Oosting vraagt nog of er iets geregeld kan worden over afbreken van een partij indien die door het
spelen met increment dreigt door te gaan tot na de tijd dat de speelzaal gesloten wordt. 
Kroezen vindt dit zeer ongewenst, maar de kans dat dit gebeurt is erg klein en enig uitstel zou toch
geregeld kunnen worden. Overigens, de regels voor afbreken, indien dit inderdaad nodig is, 
(calamiteiten?) staan in aanhangsel E van de FIDE-regels.

9. Rondvraag
Huisman vraagt of het mogelijk is bij de bekerwedstrijden weer over te gaan op loting van in elk 
geval uit- en thuiswedstrijden tussen de ronden. In het huidige schema moet de club die op de 
onderste plaats terecht komt alle wedstrijden uit spelen. In de volgende discussie komen allerlei 
varianten langs (o.a. Davis-Cup systeem) die hier iets aan zouden kunnen verbeteren, maar er 
wordt ook opgemerkt dat bij een andere loting het nog steeds mogelijk is dat een team de finale 
haalt (en uit moet spelen) na alleen maar uitwedstrijden. Maar dat is inherent aan loting.
Het bestuur zal in de volgende vergadering melden of er inderdaad veranderingen in de gewenste 
zin mogelijk zijn.

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
Applaus van de vergadering!

Jaarverslag Secretaris 2015-2016

De Noordelijke Schaakbond bestond in 2015-2016 uit 29 leden-verenigingen. 

De Nosbo vertegenwoordigde per 1-9-2015 819 schakers. 
Per 1-9-2016 is dit 816 personen, inclusief 9 persoonlijke leden en 13 dubbelleden die buiten de
Nosbo hoofdlid zijn. 
De  leden  zijn  op  18  september  2015  en  op  25  mei  2016  bijeengekomen  voor  een  Algemene
Vergadering.

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2015-2016 uit : Roland Kroezen (voorzitter),
Frans  van  Amerongen  (secretaris),  Evert  Hondema  (penningmeester),  Marjet  Veldhuijzen  van
Zanten (jeugdzaken) en Gerjan Hoijtingh (competitiezaken). De laatste twee zijn benoemd in de
ledenvergadering van september respectievelijk mei.
Roland Kroezen heeft net als voorgaande jaren de post wedstrijdzaken waargenomen,

Geert Drenth heeft weer gezorgd voor het uitlenen van de 60 sets stukken, klokken en borden.
Wout Admiraal verzorgt nog steeds de beoordeling en verzending van de stappen-examens en
-diploma's.
De nieuwe NOSBO-website is aan het begin van het seizoen van start gegaan. De reacties waren in
het  algemeen positief.  Verenigingen en correspondenten kunnen nu zelf  informatie  op de site
zetten; die mogelijkheid wordt nog lang niet door iedere vereniging gebruikt, maar 

In de Commissie van Beroep werd in de ALV van september '15 Robert Dijks benoemd in plaats
van Douwe Algera. De huidige secretaris heeft in de drie jaar dat hij in functie is nog geen zaken
aangebracht bij de CvB.

Bij de bondsraad van 28 november 2015 en van 4 juni 2016 waren Kroezen en Van Amerongen
aanwezig.
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Van Amerongen maakt deel uit  van de Werkgroep Competitie van de gezamenlijke Regionale
Bonden die  sinds  voorjaar  2015  op zoek  is  naar  mogelijkheden om door  meer  samenwerking
onderling de afkalving van de laagste klassen van de regionale competitie tegen te gaan. 
De eerste concrete ideeën hebben meer te maken met het wegnemen van een barrière voor die
samenwerking: het loskoppelen van de regionale en landelijke competities. Dit plan is in brede zin
bekend geworden als het plan om te komen tot een 4e klasse in de KNSB-competitie. Maar het gaat
er vooral om dat daarmee vrije inschrijving in de KNSB-competitie komt waarmee een eind komt
aan het systeem dat slechts de regionale kampioenen promoveren naar de KNSB-competitie.
Op de Bondsraad van 4 juni dit jaar hebben de regionale bonden en het KNSB-bestuur ingestemd
met het verder uitwerken van deze plannen door de werkgroep.

Frans van Amerongen, secretaris

Jaarverslag NOSBO webmaster 2015-2016

Net voordat het seizoen begon had de NOSBO in 2015 de nieuwe website gepresenteerd. 
Belangrijk verschil met de oude site is dat de site minder bewerkelijk is geworden. We hebben nu 
een Joomla site, waar vooral de artikelen gemakkelijker te bewerken zijn. Dit heeft het bestuur ook 
doen besluiten om de functie van webmaster weer een vrijwillige te laten worden. Dit hield ook in 
dat we per 1 oktober afscheid namen van onze, tot dan, betaalde webmaster Fons van Hamond.
Het was de bedoeling dat de website door de leden gevuld zou moeten gaan worden. De leden 
zouden de artikelen moeten gaan aanleveren. Dat gedeelte komt nog niet helemaal uit de verf. 
Alleen voormalig NOSBO-voorzitter Jan van Os doet goed zijn best, maar verder blijft het erg 
mager, ondanks dat er meerdere personen een inlogcode hebben aangevraagd.
Ook de clubs hebben een code gekregen voor het aanmelden van toernooien en het aanpassen van 
de clubgegevens. Opvallend is dat een derde van de clubs überhaupt nog niet heeft ingelogd en bij
het merendeel van de rest is het ook bij een eenmalig iets gebleven.
Dat is overigens niet erg, want artikelen en wijzigingen of toernooiaankondigingen kunnen ook 
altijd nog gewoon aangeleverd worden.
Ook van de mogelijkheid om te reageren wordt nog niet erg veel gebruik gemaakt in het eerste 
jaar. De teller staat nog onder de 5.
Hoe is het dan gegaan? Vooral NOSBO activiteiten zijn in elk geval met (korte) teksten en 
uitslagen op de site verschenen. Van activiteiten verder weg, zoals NK's, werd meestal geen direct 
verslag gedaan.
Betreffende de NOSBO competitie, toch belangrijk voor veel leden, is gepoogd om zo snel mogelijk
de standen bij te werken en te verwerken. Volgens mij zijn we daar wel in geslaagd. Maar ook hier 
blijven we afhankelijk de medewerking van de clubs/teams, die via de uitslagenserver de 
gegevens moeten doorgeven. Bij deze ook nog maar weer eens een oproep om dat het liefst meteen
na de wedstrijd te doen en de bezoekers hoeven echt niet te wachten tot de thuisploeg het heeft 
ingevuld
Op het digitale vlak ook dit jaar een bedankje naar Jan Schut, voor het mogen gebruiken van een 
drietal applicaties van zijn hand. De uitslagenserver voor de competitie, het ratingprogramma 
voor de Noordelijke Jeugdratingberekening en een applicatie voor het verwerken van de Grand 
Prix toernooien.

Roland Kroezen
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Jaarverslag Jeugd, seizoen 2015-2016

Jorden van Foreest zorgde het afgelopen seizoen voor de absolute hoogtepunten op jeugdschaak-
gebied in de NOSBO. Want voor het eerst werd een in het NOSBO-gebied opgegroeide speler 
Grootmeester. In september 2015 scoorde Jorden bij het WK junioren in het Russische Chanty-
Mansiisk zijn derde resultaat. Maar in augustus 2016 kwam het absolute hoogtepunt, toen Jorden 
als zeventien jarige zijn debuut in het toernooi om het Nederlands kampioenschap maakte en 
meteen de titel greep.
Andere topresultaten waren het nationale teamkampioenschap in de D categorie voor De 
Paardensprong een resultaat dat net op tijd kwam om nog opgenomen te worden in het 
jubileumboek van de dit seizoen 10 jaar bestaande vereniging.

Op het individuele vlak mogen ook de nationale titels van de zusjes Waardenburg niet onvermeld 
blijven. Feline (categorie B) en Marlinde (na barrage in de categorie C) namen de titels mee naar 
Coevorden vanuit Rotterdam.
Op datzelfde NK jeugd werd Eelke de Boer gedeeld eerste in de C categorie, maar verloor hij de 
barrage van de één jaar oudere Liam Vrolijk. Eelke plaatste zich echter evenals Feline en Marlinde 
door deze prestatie wel voor het EK jeugd in Praag. Eelke pakte de titel mede niet, door een remise
in de slotronde tegen Jonas Hilwerda, die daardoor vierde werd bij de C spelers.

De NOSBO was het afgelopen seizoen op alle vier door de FIDE georganiseerde 
kampioenschappen aanwezig. Jorden van Foreest scoorde naast zijn norm ook nog eens een 
uitstekende gedeelde vijfde plaats op het WK junioren. Zijn SISSAanse clubgenoot, en dus ook 
NOSBO lid, de Duitser Matthias Bluebaum reikte zelfs tot het brons.
Op het EK jeugd in het Kroatische Porec nam Jonas Hilwerda deel en Eelke de Boer speelde mee 
op het WK jeugd in Halkidiki in Griekenland. De EK in Praag volgde al in augustus, waar zoals 
hierboven vermeld Eelke de Boer, Feline Waardenburg en Marlinde Waardenburg deelnamen.
De Paardensprong was dus succesvol in het najaar door na 9 ronden bovenaan te staan in de D 
categorie van de jeugdclubcompetitie in Rosmalen bij Den Bosch. Eelke de Boer, als onomstreden 
kopman, scoorde een uitstekende 9 uit 9. De overige C en D teams eindigden in de subtop, of ietsje
lager, maar baarden wel opzien in het Brabantse. Mede door financiële steun van de NOSBO werd 
er driemaal met de NOSbus naar het Zuiden gereden.

Op regionaal vlak werden de teamkampioenschappen gewonnen door De Paardensprong (C), 
Haren (D) en een combinatieteam van Haren en Assen (E). Het kampioenschap basisschoolschaak 
ging naar het team van de Fontein uit Bedum.
De persoonlijke jeugdkampioenschappen waren weer in de voorjaarsvakantie. De tweekamp om 
de A titel tussen Lisanne Waardenburg en Tijmen Hofstra werd in het voordeel van de eerste 
beslist. Of Lisanne daarmee ook het eerste meisje werd dat ooit de jeugdtitel van de NOSBO 
haalde is niet bekend, maar vaak zal het nog niet zijn voorgekomen.
In de andere jeugdcategorieën waren er meer deelnemers. De kampioenen waren Martijn van 
Nimwegen en Gerbrich Kroon bij de B-spelers. In de C categorie Daan Noordenbos en Marlinde 
Waardenburg. Loek van der Hagen en Mieke Nissen bij de D’tjes. Jaël Wierenga en Lyne Bruggink 
(E), Nanne van Foreest en Stella Dekker (F), Matteo Petrelli (G) en Aletta Dekker bij de H-spelers.
De snelschaaktitels werden weer uitgereikt na een gezamenlijk toernooi met de volwassenen. 
Jorden van Foreest (A), Lucas van Foreest (B), Jonas Hilwerda (C) en Machteld van Foreest (E), 
waren de kampioenen.

Traditioneel begon het seizoen met het stappenkampioenschap. Geen vijfde en zesde stappers die 
deelnamen aan het toernooi. De titels gingen naar Willem Mooibroek (4), Tijmen Hofstra (3), Nick 
Huisinga (2), Tobias van Essen (1) en Timo de Munck (staplozen).
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Ook dit seizoen weer een NOSBO Grand Prix-cyclus, bestaande uit 10 toernooien. Heer en meester
was dit seizoen Tijmen Hofstra. Niet alleen het eindklassement, maar ook 5 toernooien werden 
door hem gewonnen (Groninger Combinatie, Het Kasteel, Assen, GasTerra en de NOSBO/FSB 
finale). Daan Noordenbos won in Ten Boer en bij Van der Linde. Thijmen Nawijn won de GP van 
het schaakfestival Groningen, Luca Petrelli won in Veendam en Florian Molanus won de GP 
leek/Roden. Er werd ook nog een wedstrijd uitgeschreven voor een ontwerp voor een nieuw shirt 
voor de koploper in het klassement. Het fraaie ontwerp van Abel Nissen kwam daar als winnaar 
uit.
Ook in het FSB gebied was Tijmen succesvol door winst bij Emanuel Lasker, Philidor Leeuwarden 
en Schaakwoude. Voor het eindklassement kwam hij net te kort voor winst doordat hij de overige 
2 toernooien miste. Een daarvan, Dokkum, werd gewonnen door Luca Petrelli.
Ook werden er in het NOSBO gebied nog open toernooien gespeeld. In het najaar won Jonas 
Hilwerda zowel bij het North Sea Chess van ScepU, als bij Haren de A groep. Ruimschoots 
voldoende om het totaal klassement ook te winnen, natuurlijk. In de lente werd het Paardensprong
toernooi ook gewonnen door Jonas. Het Jan Soeten toernooi in het Friese Akkrum was een prooi 
voor Tijmen Hofstra.
Jonas Hilwerda wist in augustus in Borne ook nog de Open Nederlandse titel in de C categorie op 
zijn naam te schrijven.
De Noordelijke jeugdcompetitie werd ook dit seizoen weer georganiseerd door een aantal NOSBO 
clubs. De winnaar was opnieuw Staunton, dat ditmaal in de finale nieuweling Assen met 3-1 
versloeg.

De NOSBO organiseerde het afgelopen seizoen liefst 3 jeugdbijeenkomsten, waarin de nieuw 
aangetreden Marjet Veldhuijzen van Zanten op de eerste haar ideeën uiteenzette en op de andere 
twee een aanzet gaf tot samenwerking met de jeugdafdeling van de FSB. De bijeenkomsten waren 
op 15 oktober, 10 maart en 23 juni, alle in Groningen.
Ook in Groningen organiseerde de NOSBO samen met de FSB op 25 juni een gezamenlijke slot 
Grand Prix. Afgesloten met een gezellige Chinese maaltijd.
Twee weken daarvoor presenteerde het jubilerende De Paardensprong het eerste exemplaar van 
haar jubileumboek aan de stad-Groninger burgervader Peter den Oudsten.

Marjet Veldhuijzen van Zanten
Bestuurslid Jeugdzaken NOSBO

Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2015-2016
Ook in 2015-2016 organiseerde de NOSBO, ondanks de afwezigheid van een bestuurslid 
wedstrijdzaken, drie kampioenschappen. Opnieuw werd het NOSBO kampioenschap niet als 
afzonderlijk kampioenschap georganiseerd, maar werd het toernooi ondergebracht bij een door 
een club georganiseerd toernooi.

De beide door de NOSBO zelf georganiseerde kampioenschappen, het snelschaak- en het 
rapidkampioenschap vonden beide in het weekeinde voor het schaakfestival Groningen plaats.
Op zaterdag 19 december werd Adrian Clemens NOSBO rapidkampioen met een score van 5½ uit 
7 bleef hij titelhouder Ivo Maris op weerstandspunten voor. Clemens en Maris speelden in de slot-
ronde tegen elkaar remise. Maris had in ronde 2 verloren van Alef Boer. Zo’n vroege nederlaag is 
in het Zwitserse systeem nooit goed voor je weerstandspunten en ook in dit geval gaf het voor 
hem de negatieve doorslag. Clemens bleef wel als enige ongeslagen, dus verdiende de toernooi-
zege ten volle. Bert van der Marel en Peter Hulshof scoorden ook een halfje tegen de latere 
kampioen.
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Ook Minko Pieters profiteerde ten volle van het Zwitserse systeem, want ontliep door een vroege 
nederlaag de latere top 2 en stak in de slotronde nog een paar spelers voorbij. Er waren slechts 18 
deelnemers.

Een dag later waren er 28 deelnemers bij het sneeschaakkampioenschap. En dat leverde voor de 
tweede maal in zijn nog jonge schaakleven een NOSBO titel op voor Jorden van Foreest. De 
kersverse Grootmeester won het toernooi met 15 match- en 15 bordpunten. Hij verloor zijn 
wedstrijd tegen clubgenoot Felix Meissner met 2-0 en speelde tegen broer Lucas 1-1. De overige 
wedstrijden Van Foreest met 2-0.
De tweede plaats was voor Erik Hoeksema en voor de derde plaats hield Erik-Jan Hummel op 
bordpunten twee anderen achter zich. Liefst 10 spelers hadden een rating hoger dan 2200. Het 
aantal deelnemers viel dan misschien wel een beetje tegen, maar kwalitatief was er geen klagen.
Ook de jeugdtitels werden tijdens dit toernooi uitgereikt. Jorden van Foreest werd natuurlijk ook 
A kampioen. Lucas van Foreest pakte de B titel, Jonas Hilwerda die bij de C spelers en Machteld 
van Foreest eindigde het hoogst in de E categorie. Geen D deelnames.

Tijdens het Hemelvaartweekeinde kwamen er 50 deelnemers af op het weekendtoernooi van de 
Groninger Combinatie, waar ook de NOSBO titels op het spel stonden. Het toernooi werd 
gewonnen door Nick Maatman van SISSA, die daardoor ook meteen de NOSBO titel greep. Hij 
bleef uittredend kampioen Ivo Maris voor op onderling resultaat, want won in ronde 5 de 
onderlinge partij.
Dameskampioen werd voor de tweede opeenvolgende maal Iozefina Paulet. Vorig jaar nog 
gedeeld toernooiwinnaar, nu door nederlagen in de ronde 5 en 6 vroegtijdig teruggeworpen. Erik 
Hoeksema werd seniorenkampioen van de NOSBO, terwijl Henk Haisma dat deed in de categorie 
veteranen.

Roland Kroezen
Organisator NOSBO kampioenschappen

Jaarverslag Competitie 2015-2016

In hun tweede seizoen in de Meesterklasse deed SISSA lang mee om het kampioenschap. Zeven
ronden lang (gedeeld)  eerste,  en pas in ronde acht moest  het  team buigen voor kampioen En
Passant. Maar een tweede plaats ruim voor de rest van het veld is ook iets om trots op te zijn.
Groninger Combinatie gaf in 1A zeven ronden lang hooguit drie halfjes af en compenseerde dat
door daarna tweemaal de wedstrijd weg te geven. Maar werd met 14 (!) bordpunten voorsprong
nog wel overtuigend kampioen.
In 2A waren de teams, waaronder 3 NOSBO~, zeer aan elkaar gewaagd: de kruistabel lijkt meer op
een QR-code dan het rustige rood-groene stadswapen van de Meesterklasse. Veel gelijkspelen en
overwinningen  van  (latere)  hekkensluiers  tegen  topploegen.  Assen  leek  van  kop  af  op  het
kampioenschap af te stevenen, maar in de slotronde ging het mis tegen Hardenberg waardoor SSC
uit Soest ze voorbij kwam. SISSA 2 werd derde, GC 2 vijfde.
In 2B was GC 3 het enige noordelijke team dat de strijd moest aangaan met allemaal teams uit
Amersfoort en verder in de Randstad. Op rating zag het er vooraf al somber uit, 100-200 punten
minder dan de rest. Dat zegt niet alles natuurlijk, maar feit is dat het team met alleen maar (vaak
royale) nederlagen degradeerde.

In de derde klasse vorig jaar geen, maar dit jaar wel twee degradanten. Jawel, de promovendi van
vorig seizoen, Haren&Oostermoer en Hoogeveen vielen beide weer terug.
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De Spassky's klommen in 3A na twee nederlagen in het begin van het seizoen gestaag naar de
koppositie in ronde 8, maar een gelijkspel in de slotronde wierp ze terug naar plaats twee. Op drie
eindigde HSP/Veendam. In 3B speelden Staunton en Hoogeveen in ronde 6 gelijk tegen elkaar,
waarna spookbeelden van twee degradanten opkwamen, maar daarna ging Hoogeveen strijdend
ten onder en klauterde Staunton toch weer omhoog naar plaats 5.

Voor het vijfde seizoen op rij deed een NOSBO-team mee aan de finaledag van de KNSB-beker.
Groninger Combinatie hield het dit jaar niet droog tegen Kennemer Combinatie in de halve finale.
Staunton hield in de afvalrace stand tot in de 4e ronde. 

Bloeiende clubs boeken sportieve resultaten en omgekeerd. Na 2010 en 2013 promoveert voor de 
derde keer een SISSA-team naar de KNSB-competitie. SISSA 3 is mede door creatief opstellen van 
KNSB-waardige spelers afgetekend kampioen geworden. Tweede werd Leek.
De NOSBO-kampioen won ook de beker, en de verliezend finalist was opnieuw: Leek. 
Twee degradanten uit de KNSB, dat betekende drie degradanten naar de eerste klasse: GC5, 
Roden en Van der Linde.

In 1A werd Middelstum kampioen. De nr. twee van vorig jaar zag geen nieuwe concurrenten 
achter zich opdoemen en werd met drie punten voorsprong kampioen. (In de wachtkamer zit nu: 
SISSA 4!)
Vanuit 1B keert Het Kasteel na twee seizoenen weer terug naar de Promotieklasse. Degradatie naar
de tweede klasse is er voor Staunton 4, ScepU, Dwingeloo en Haren&Oostermoer 3. Maar door de 
terugtrekking van Assen 4 mag de beste degradant ScepU toch komend seizoen weer in de eerste 
klasse meedoen.

De tweede klasse moest het dit jaar stellen met 20 teams, en met maar weinig deelnemers uit Zuid-
Drenthe was de oplossing: twee poules van acht in Noord en Midden en een van vier in het 
zuiden.  Door die scheve getalsverhouding mochten de nrs. twee van 2A en 2B eerst onderling 
uitvechten wie met de kampioen van 2C mocht strijden om de derde promotieplaats. Uiteindelijk 
gingen alle drie de kampioenen (HSP/Veendam 3, Lewenborg 2 en Het Kasteel 2) over naar de 
eerste klasse.
Alle kampioenen van harte gelukgewenst.

Naast de competitie en de beker heeft de NOSBO weer de Viertallencompetitie georganiseerd. Na 
het vorig seizoen is het idee onderhand aardig doorgedrongen tot alle leden. De scheiding in 'top'- 
en 'regio'-viertallen blijkt wel praktisch uit te werken en zal ook komend jaar zo blijven. 
Uiteindelijk hebben zeven topteams en veertien regioteams meegedaan. Grotendeels liefhebbers 
die wel een extra potje willen spelen naast de gewone competitie, maar ook veel (vooral zwakkere)
spelers voor wie het de enige externe wedstrijden waren. SC Rochade is zo nog actief gebleven in 
een NOSBO-evenement.

In de voorjaars-ledenvergadering is Gerjan Hoijtingh benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft de 
portefeuille Competitie van mij overgenomen.

Frans van Amerongen
ex-waarnemend bestuurslid competitie
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Jaarverslag diplomaconsul 2015-2016

Het tiende jaar van mij als diplomaconsul zit er op. In het voorjaar van 2006 ben ik met mijn werk 
begonnen. Inmiddels heb ik in die 10 jaar 3.303 examens nagekeken en beoordeeld, waarna 2.949 
diploma’s zijn uitgereikt. Het slagingspercentage komt uit op 89%!

In het verslagjaar 2015/2016 hebben 380 jeugdschakers een examen gedaan (13 minder vergeleken 
met het vorig seizoen).

Hieronder de verdeling over de stappen:

stappen afgenomen geslaagd afgewezen perc. geslaagden
opstapje 1 112 108  4
opstapje 2    2    2  0
stap 1 145 127 18
stap 1+    8    8  0
stap 2  74   51 23
stap 2+    7    6  1
stap 3  17   13  4
stap 3+    1    1  0
stap 4    6    6  0
stap 4+    1    1  0
stap 5    7    5  2
stap 6 geen

totaal 380 328 52 86%

Van de 328 geslaagden hebben 21 een 10 verdiend (6,4%). Dat is een felicitatie waard.

Ook interessant is te weten dat 163 examens door Hiddo Zuiderweg zijn afgenomen op scholen in 
de stad Groningen!

De prijs voor een examen bedraagt € 3,50 inclusief diploma en portokosten.
In de algemene ledenvergadering van mei 2016 is besloten dat bij een afname van 10 of meer 
examens 10% korting wordt gegeven!

Wout Admiraal, diplomaconsul 1 augustus 2016 
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Noordelijke Schaakbond
Begroting 2017
(bedragen afgerond op hele euro's)

Baten 2017 2016 2015
Begroot Begroot Werkelijk

Contributies
NOSBO-contributie 7.475 7.815 9.348
(225 juniorleden en 635 seniorleden)
Overige inkomsten
inschrijfgelden 1.200 2.000 1.214
diplomaconsul 400 400 730
overige inkomsten   150                  50                  110

1.750 2.450 2.054
Totale baten 9.225 10.265 11.402

Lasten
diensten van derden* 600 800 1.541
promotie-activiteiten*** 600 0 0
km-vergoeding teams 2.000 2.000 1.718
reis-verblijfs- en representatiekosten 3.200 2.000 1.903
prijzen (senioren en jeugd) 2.400 4.000 2.392
zaalhuur 1.000 1.500 840
afschrijving spelmateriaal 0 250 250
kosten (overig) spelmateriaal 0 50 0
kosten website 0 50 583
overige kosten 600 500 1.134

Totale lasten 10.400 11.150 10.362

overschot/-tekort uit exploitatie -1.175 -885 1.040

rentebaten 150 200 123
saldo toevoegingen / onttrekkingen kapitaal 2015 ** 0 0 -769
overschot/-tekort operationeel -1.025 -685 394

Toelichting
* de post diensten van derden 2017 bestaat uit begeleidingskosten jeugd in Nederland
***promotieactiviteiten NOSBO-gebied
Kapitaal ultimo 2015**
** eenmalige afschrijving materiaal -1.750
** onttrekking voorziening website 2.000
** toevoeging voorziening kadervorming -1.000
** voorafgaand verslagjaar 2014 -19
** saldo onttrekking aan kapitaal (VJP) -769

In 2016 zijn de contributies verlaagd met resp. 2 euro voor seniorleden en 1 euro voor juniorleden.



Aannames 2017
Ledenbestand 2017 (635 senioren en 225 junioren) 860
Te ontvangen NOSBO-contributie 7.475
Reiskosten teams 2.000
Overige inkomsten 150
- uitleen spelmateriaal (borgsommen)/cauties/boetes
Overige kosten 600
- o.a. bankkosten, ratingverwerking, verzekering materiaal etc.

Contributies 2017 2016 2015
NOSBO
- Senioren (635) 10,00 10,00 12,00
- Junioren (225) 5,00 5,00 6,00

KNSB
- Senioren * 41,36 41,12 40,88
- MEC bijdrage 0,60 0,60 0,60
Totaal senioren Knsb 41,96 41,72 41,48

- Junioren* 20,68 20,56 20,44
- MEC bijdrage 0,60 0,60 0,60
Totaal junioren Knsb 21,28 21,16 21,04

Totale contributie NOSBO en Knsb samen
- Senioren 51,96 51,72 53,48
- Junioren 26,28 26,16 27,04

Indexering Knsb seizoen 2016-2017 bedraagt 0,6 procentpunt. (betreft Knsb-contributies )

Promotie- /degradatieregeling 2016-2017

Er kunnen maximaal 4 NOSBOteams degraderen uit de KNSB (HSP Veendam, Spassky's spelen in 
3B, Staunton en SISSA 3 in 3A). Er promoveert 1 NOSBO teams naar de KNSB
Promotie: voor kampioen Promotieklasse en nrs 1 in 1A, 1B, 2A, 2B (en 2C) in alle gevallen.
Degradatie:

Aantal degradanten uit 
KNSB  -->

0 1 2 3 4

Bij 2 tweede klassen

Degraderen nrs .. uit .. : nrs. nrs. nrs. nrs. nrs.

Promotieklasse 10 9 en 10 8, 9 en 10 7, 8, 9 en 10 6, 7, 8, 9 en 10

Eerste klasse A 8* 8 7* en 8 7 en 8 6*, 7 en 8

Eerste klasse B 8* 8 7* en 8 7 en 8 6*, 7 en 8

Bij 3 tweede klassen

Promotieklasse 10 9 en 10 8, 9 en 10 7, 8, 9 en 10 6, 7, 8, 9 en 10

Eerste klasse A 8 7* en 8 7 en 8 6*, 7 en 8 6, 7 en 8

Eerste klasse B 8 7* en 8 7 en 8 6*, 7 en 8 6, 7 en 8

* Spelen een beslissingswedstrijd tegen degradatie, 
   thuisrecht voor het 'beste' team (1.MP, 2.BP), loting bij gelijk eindigen



Stemrecht in ALV Nosbo 21 sept. 2016
(op basis van OLA per 13 sept 2016)

VerID Club Hoofdleden D_BN* Stemmen
200 Pers. Leden 9 1
201 Assen 53 3
203 Bedum 14 1
207 DAC 22 2
208 Emmer SG 32 2
209 Eelde/Paterswolde 10 1
211 Het Schaakkwartier 3 1
212 Haren 46 1 3
213 Staunton 46 3
214 Hoogeveen 50 1 3
215 HSP 28 2
216 JH Kruit 9 1
221 Leek 24 2
222 Lewenborg 24 1 2
223 Van der Linde 31 2
224 Middelstum 16 2
225 Rochade 9 1
226 Roden 36 1 3
227 SISSA 74 2 4
229 Ter Apel 12 1
231 Ten Boer 37 3
232 Spassky's 11 2 1
234 Valthermond 8 1
235 Veendam 15 2 2
241 Oostermoer 24 2
246 Het Kasteel 22 1 2
251 Dwingeloo 16 2
252 De Paardensprong 24 1 2
253 ScepU 20 2
254 Groninger Combinatie 74 1 4

Totaal 799 13 61

* D_BN: Dubbelleden, hoofdlid buiten NOSBO


