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Noordelijke Schaakbond
Verslag Algemene Ledenvergadering
31 mei 2017
Denksportcentrum Jannes van der Wal, Groningen.

Aanwezig: bestuur: R. Kroezen, E. Hondema, F. van Amerongen. M. Veldhuijzen
van Zanten, G.J. Hoijtingh; Verenigingen: Assen (J. Dijkstra), Bedum (S. Schuit), DAC (L. Maas), 
Staunton (E. van Pelt), Hoogeveen, (E. de Jonge, M. Snuverink), HSP (E. Reintke), Leek (F. 
Huisman), Lewenborg (J. Schut, H. Zuiderweg), Roden (L. Boskma, H. van Bemmel), SISSA (A. 
Avezaat, E.J. Walinga, S. Welling), Veendam (P. Jongejan), Oostermoer (S. Oosting, B. Dröge), 
Groninger Combinatie (R. de Boer)  KNSB: J. Stomphorst; 

1. Opening
Kroezen heet de vertegenwoordigers van 13 verenigingen en de KNSB-vertegenwoordiger 
welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.

2. Mededelingen, ingekomen stukken
- Het afgelopen half jaar zijn twee leden overleden die veel voor het schaak in het Noorden hebben
betekend, Heinse van Houten, de laatste jaren organisator van de eindronden van het 
basisschoolschaak en Jan Colly, tot een jaar geleden toernooidirecteur van het Schaakfestival 
Groningen.
- Lucas van Foreest heeft de titel Internationaal Meester behaald
- Nationale jeugdtitels waren er voor Feline Waardenburg, Eelke de Boer en Machteld van Foreest.
- Felicitaties voor de kampioenen van de Nosbo-competities en -kampioenschappen: 
  Nick Maatman: algemeen kampioen, Fons van Hamond: rapidkampioen, Erik Hoeksema: 
snelschaakkampioen. Hoogeveen is clubkampioen en de beker werd gewonnen door 
Haren&Oostermoer. 
  In de KNSB-competitie behaalde SISSA 2 het kampioenschap van de 2e klasse.
Het NK-jeugd werd dit jaar georganiseerd in Assen en mocht een groot succes genoemd worden.
- de NOSBO heeft een nieuwe vereniging, onder de vleugels van dezelfde stichting die het NK 
heeft georganiseerd: het Talententeam Jeugd Schaak Noord brengt talentvolle jeugdspelers bijeen 
voor teams in de nationale jeugdclubcompetitie.

3. Verslag ALV 21 september 2016
Over het verslag van de vorige ALV zijn geen opmerkingen gemaakt; ze zijn daarmee vastgesteld.

4. KNSB zaken
Kroezen meldt dat op verzoek van de Noord-Hollandse Schaakbond in de aankomende Bondsraad
de reiskostenregeling voor de KNSB-competitie weer ter discussie gesteld wordt. de NOSBO heeft 
steeds gesteld dat zolang we een halve competitie spelen met verschillende reisafstanden per team,
de regeling gehandhaafd moet blijven. De verenigingen met teams in de KNSB-competitie zijn het 
met hem eens.
Over het voorstel voor scheiding van landelijke en regionale competities zal in de komende 
Bondsraad een besluit vallen. Stomphorst meldt hierover dat i.v.m. bezwaren van bonden over 
hoge inschrijfgelden ook een voorstel wordt gedaan om de papieren competitiegids af te schaffen 
en deze alleen nog digitaal ter beschikking te stellen. Dat scheelt €20.
De Boer maakt zich zorgen om een groot aantal leden van zijn club die hebben aangegeven geen 
behoefte te hebben aan deelname aan de zaterdagcompetitie. Hij vraagt of er ook mogelijkheden 
zijn om toch doordeweeks KNSB-wedstrijden te spelen. 
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Neen, is het antwoord, maar het wordt hem nog maar eens uitgelegd dat er helemaal geen 
verplichting is om aan de landelijke zaterdagcompetitie mee te doen. Er is alleen maar de 
mogelijkheid voor alle leden om aan de KNSB-competitie mee te doen. En voor de liefhebbers: er 
zijn dan ook geen belemmeringen meer om zowel aan de landelijke als de regionale competitie 
mee te doen. Ook zijn er geen bezwaren meer tegen meespelen in verschillende regionale 
competities. 

Als over twee weken het besluit valt om de competities te scheiden, ligt het voor de hand om dan 
ook te gaan nadenken hoe de NOSBO-competitie vanaf september 2018 eruit moet gaan zien. 
Het bestuur wil dan op de ALV van september een commissie instellen die als taak krijgt (o.a.) om 
in het najaar bij alle verenigingen te peilen hoe groot de belangstelling is om mee te spelen in 
KNSB- en/of  NOSBO-competitie. De commissie zal ook centraal punt zijn voor het bij elkaar 
brengen van spelers die een combinatieteam willen vormen. Na de scheiding zal het namelijk 
eenvoudiger worden om in verschillende competities voor verschillende verenigingen uit te 
komen. Daarom is het belangrijk tijdig (zeg, eind 2017) een eerste indicatie te hebben van de 
belangstelling voor deelname in de landelijke en elk van de regionale competities. 

Van Amerongen vindt dat er dan wel meer duidelijkheid gegeven moet worden over de 
regelingen voor dubbelleden. Een NOSBO-lid dat ook bij een andere NOSBO-club gaat spelen, 
hoeft daar niet meer KNSB- en NOSBO-contributie af te dragen. 
Avezaat vraagt naar de verplichting om met DGT 2010 of beter te spelen i.v.m. rapportage voor de 
FIDE-rating. Die is er inderdaad.
Kroezen concludeert dat de NOSBO voor het voorstel zal stemmen.

5. Financiën
- Jaarrekening 2016

Hondema herinnert eraan dat hij bij zijn herbenoeming in de vorige ALV al aankondigde dat hij 
dit jaar hoopte zijn taak aan een ander over te kunnen dragen. Die is gevonden. Ook is vorig jaar 
gezegd dat de uitvoerige rapportage voortaan wel wat minder gedetailleerd mocht. Voor de 
opvolger heeft hij deze keer nog de uitgebreide versie gepresenteerd. Aan het rijtje gerealiseerde 
wijzigingen in het verleden wil hij nog twee punten toevoegen: een contributieverlaging van €4 
(resp. €2 voor jeugd) en het wegvallen van de post webmaster.
Het bestuur heeft na ampel beraad in het voorjaar besloten in te gaan op een verzoek van de 
Stichting Jeugd Schaak Noord om een bijdrage van €1.500 te geven voor de organisatie van het 
NK-jeugd dat in mei in Assen is gehouden. Daarvoor is een overeenkomst opgesteld waarin als 
voorwaarden werden verbonden dat de stichting de voorgenomen breedteschaakactiviteiten, o.a. 
voor basisscholen in Drenthe en Groningen, daadwerkelijk zou uitvoeren en dat de NOSBO-
gelden in hoofdzaak daarvoor bestemd zou zijn. En dat de bijdrage pas betaald zou worden nadat 
de NOSBO schriftelijke bevestiging had van ontvangst van de bijdragen van de grote sponsors 
Provincie Drenthe en Gemeente Assen.

Het bestuur heeft zelf dit besluit genomen, overwegende dat de tijd om dit voor te leggen aan een 
Ledenvergadering ontbrak. De Stichting JSN heeft de organisatie van het NK-Jeugd voor drie jaar 
aangenomen. Het bestuur heeft een eventuele voortzetting van de bijdrage voor 2018 en 2019 
afhankelijk gesteld van een positieve uitkomst van een evaluatie met de Stichting en legt een 
voorstel hiertoe voor aan de Ledenvergadering bij de begrotingsbehandeling.
Snuverink is verheugd dat er weer een goed doel is gevonden om het weer ontstane overschot aan 
te besteden. Op een vraag of de evaluatie al heeft plaatsgevonden: nee dat is nog niet gebeurd, het 
bestuur houdt dit in de gaten. Gevraagd wordt waaruit de nevenactiviteiten hebben bestaan: voor 
een deel waren dit seminars en demonstraties tijdens het toernooi in de speellocatie Van der Valk 
Assen, verder trekt er een team door de provincie met schaakactiviteiten op basisscholen. Daarvan 
is al een aantal keren verslag gedaan op RTV Drenthe.
De vergadering stemt op verzoek van Kroezen in met het besluit.
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De reis-, verblijfs- en representatiekosten zijn overeenkomstig de wens van de ALV verder 
uitgesplitst. Over de specificaties zegt Hondema verder nog dat het ledental nog steeds terugloopt.
Oosting heeft naast een opmerking over een ontbrekend tabje bij het totaal van RVR ook een vraag 
over afschrijving materiaal: begroot was 250 maar gerealiseerd is 0. Klopt, eind 2015, na opstelling 
van de begroting is besloten het materiaal ineens in 2015 af te schrijven.
De scheve verhouding tussen inleggeld en prijzen voor JCC heeft enerzijds te maken met grotere 
inkoop van prijzen dan in 1 jaar nodig is, anderzijds met voorheen nog niet goed vastgelegde 
afspraken over verrekenen van inleggelden met organisatoren.
Verder geen vragen. Dank aan de penningmeester.

- Verslag kascommissie
De heren Reintke (HSP) en De Jonge (Hoogeveen) zijn beiden aanwezig. De Jonge meldt de 
vergadering dat de jaarrekening en de boekhouding gecontroleerd zijn en in orde bevonden. 
Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. 
De vergadering verleent decharge met applaus. 

- Benoeming kascommissie 2017 (volgens roulatieschema:) J.H. Kruit en Leek

6. Bestuur. 
Het bestuur heeft een kandidaat voor de opvolging van de penningmeester gevonden. 
Eric Jan Walinga is nu nog penningmeester van SISSA, maar zal die functie in het najaar 
neerleggen. Het is de bedoeling om in de zomer de taken van Hondema over te nemen.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming. In de septembervergadering zullen we 
afscheid nemen van Hondema. 
Walinga is nu lid van de Commissie van Beroep. Door deze benoeming vervalt deze functie.
De NOSBO zoekt bij dezen kandidaten voor de CvB. Ter vergadering melden zich de heren 
Hondema (ESG) en Van der Meijden (Ter Apel). Zij zullen in september worden voorgedragen.
Het bestuur zoekt nog steeds een kandidaat voor de post Wedstrijdzaken (verantwoordelijk voor 
uitbesteden/organisatie persoonlijke kampioenschappen klassiek, rapid-, en snelschaak).

7. Jeugdzaken
De jeugdleiders zijn uitgenodigd voor de Jeugdleiders vergadering op 21 juni. Daar zal gesproken 
worden over  Basisschoolkampioenschap, de jeugdkampioenschappen en de Noordelijke Jeugd-
Clubcompetitie.
Er zijn plaatsen met een NOSBO-club waar geen voorronde Basisschoolkampioenschap wordt 
georganiseerd. Marjet Veldhuijzen van Zanten roept die clubs op om daar toch werk van te gaan 
maken, bij voorkeur nu al, omdat voorbereiding en werving bij de scholen wel enige tijd vragen.
Voor de Noordelijke Jeugdcompetitie wordt nog extra hulp gezocht voor de organisatie.
Er zal ook gesproken worden over de nieuwe opzet van kwalificatie van jeugd voor nationale 
jeugdkampioenschappen.
We proberen nog steeds de Grand Prix toernooien beter te spreiden over het seizoen. Nu weer 
eind juni drie toernooien op rij. Verzoek om al voor aanvang van het seizoen de toernooien aan te 
melden voor de kalender.
De slot-GP van NOSBO en FSB wordt 24-6 gehouden in Hoogkerk. Marjet doet ook hier veel werk 
en zoekt nog assistentie bij de organisatie. Als u dit nu leest is het al voorbij, maar weet dat voor de
organisatie van de verschillende jeugdactiviteiten altijd wel ruimte is voor extra hulp.

8. Competitie 
Aanpassingen reglementen: een aantal punten is verduidelijkt of is inmiddels in de praktijk 
vervallen. De wijzigingen zijn met twee tekstuele aanpassingen goedgekeurd. De dispensatie-
mogelijkheid voor digitale klokken is na afgelopen seizoen vervallen. 
Het is Hoijtingh gebleken dat twee kleine clubs geen digitale klokken hebben en ze ook niet willen 
aanschaffen. De ene speelt viertallen, zodat dat nog geen bezwaar is, de andere club speelt in de 2e
klasse.

ALV NOSBO 22-9-2017 4



Dat kan protesten opleveren van tegenstanders. De CL heeft verder weinig middelen om alsnog 
DGT-aanschaf af te dwingen. 
Het op z'n beloop laten is niet gewenst omdat minstens twee andere kleine clubs wel in klokken en
hun vereniging geïnvesteerd hebben. Besloten wordt de situatie te gedogen waarbij wordt 
aangegeven dat betrokken clubs niet uit de 2e klasse kunnen promoveren.
(** inmiddels hebben beide clubs gemeld dat ze wel over voldoende digitale klokken beschikken. secr.**)

SC Roden heeft verzocht om de mogelijkheid voor een ander speeltempo i.v.m. de vroege 
sluitingstijd van hun speellocatie, of tenminste een afgesproken ontsnappingsmogelijkheid als een 
partij maar doorgaat tot het moment van sluiten van de zaal.
Het bestuur is hier geen voorstander van, afspraken in het reglement horen voor alle partijen te 
gelden. Bovendien constateert het bestuur dat ook met het 'oude' speeltempo 1:45+0:15 partijen die
strak om 19:30 beginnen mogelijk pas precies op sluitingstijd 11:30 klaar zijn, op het moment dat 
het licht uit is en de sleutel wordt omgedraaid.
Het bestuur voelt er niets voor om de bewuste keuze voor een increment van 30'', waardoor 
spelers verplicht zijn hun zetten te blijven noteren, te laten vallen. Juist door deze beslissing 
hoeven wedstrijdleiders nauwelijks meer in te grijpen en zijn er nauwelijks meer conflicten over de
slotfase van de partij. 
Boskma vraagt of er tenminste een regel gegeven kan worden om de situatie bij het sluiten van de 
zaal te regelen. Nee, als gezegd geen speciale regel voor individuele situaties. Van Amerongen 
geeft aan dat een nette oplossing kan zijn dat de speler van de club met het probleem de partij 
opgeeft. Verdere discussie over speeltempo kan weer aan de orde komen volgend seizoen als er 
gesproken gaat worden over nieuwe inrichting van de competitie na de scheiding.
Hoijtingh geeft aan dat op korte termijn het concept-speelwekenschema wordt bekend gemaakt 
alsmede de uiterste data voor aanmelding / terugtrekking voor teams.

9. Rondvraag
De Boer merkt op dat het boekjaar (kalenderjaar) en schaakseizoen (schooljaar) niet parallel lopen. 
Hij vraagt of dat niet gelijk getrokken kan worden. Kroezen zegt dat dit niet zomaar zal gaan, 
omdat het boekjaar vastgelegd is in de statuten. Bovendien legt het verschuiven van de sluiting 
van de boeken naar de zomervakantie een grote druk op de penningmeester, het bestuur en de 
kascommissie om in enkele weken de jaarrekening in elkaar te zetten en te controleren.
Verder is het boekjaar van onze grootste financiële relatie (KNSB) ook het kalenderjaar.
De vraag is wel eerder gesteld, de voornaamste reden is dat verenigingen graag de precieze 
contributiebedragen in hun begroting willen opnemen. Maar de wijziging van het tarief is maar een
fractie van die begroting, laat staan de afwijking t.o.v. een tevoren ingeschatte wijziging.
Het bestuur ziet geen aanleiding voor een wijziging; de vergadering reageert hier verder niet op.

10. Sluiting
Kroezen merkt op dat er alweer minder verenigingen vertegenwoordigd zijn op de ALV. Het 
bestuur meent dat door verplaatsing van de vergadering naar de vrijdagavond de opkomst beter 
zal zijn. 
Na de vergadering heeft het bestuur de datum voor de volgende ALV vastgelegd: 
Vrijdag 29 september 2017. (inmiddels vervroegd tot 22 sept.)

Besluitenlijst:
- De vergadering stelt het verslag van ALV 21-9-2016 vast,
- De vergadering fiatteert het bestuursbesluit betreffende de bijdrage van € 1.500 aan Stichting JSN,
- De vergadering keurt de jaarrekening 2016 goed en dechargeert het bestuur,
- De vergadering gedoogt dat twee clubs in de 2e klassen komend seizoen nog zonder digitale 
klokken spelen. Zij kunnen echter niet promoveren.

Frans van Amerongen, secretaris; Concept goedgekeurd door het bestuur juni 2017
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Jaarverslag Secretaris 2016-2017

De Noordelijke Schaakbond bestond in 2016-2017 uit 30 leden-verenigingen. Een meer dan het 
vorige seizoen: in mei heeft de Stichting JeugdSchaak Noord, organisator van het NK-jeugd in 
Assen in 2017-2019, het Talententeam JeugdSchaak Noord opgericht, bedoeld om talenten van 
kleinere clubs ook een kans te geven om zich samen te plaatsen voor de landelijke jeugdcompetitie.
De Nosbo vertegenwoordigde per 1-9-2016 816 schakers. 
Per 1-9-2017 is dit 790 personen, inclusief 11 persoonlijke leden en 18 dubbelleden die buiten de 
Nosbo hoofdlid zijn. De leden zijn op 16 september 2016 en op 31 mei 2017 bijeengekomen voor 
een Algemene Vergadering.
Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2016-2017 uit : Roland Kroezen (voorzitter), 
Frans van Amerongen (secretaris), Evert Hondema (penningmeester), Marjet Veldhuijzen van 
Zanten (jeugdzaken) en Gerjan Hoijtingh (competitiezaken). Op 31 mei is Eric Jan Walinga 
benoemd in het bestuur als opvolger van Evert Hondema. Hij heeft begin augustus de taak van 
penningmeester overgenomen van Hondema. De vacature Wedstrijdzaken is net als voorgaande 
jaren waargenomen door Roland Kroezen.
Hondema is in september voor 4 jaar herbenoemd als bondsraadslid.
Geert Drenth heeft weer gezorgd voor het beheer van de 60 sets stukken, klokken en borden.
Wout Admiraal verzorgt nog steeds de beoordeling en verzending van de stappen-examens en 
-diploma's.
De vernieuwde NOSBO-website is inmiddels bijna twee jaar in de lucht. De mogelijkheden voor 
verenigingen en correspondenten om zelf informatie op de site zetten worden beperkt benut. De 
meerderheid van de verslagen en mededelingen wordt geleverd door het bestuur en ons aller 
Schaakjan.
In de Commissie van Beroep werden in de ALV van september '16 Eric Jan Walinga en Menno 
Keizer herbenoemd voor een nieuwe periode van drie jaar. Walinga is reglementair afgetreden bij 
zijn benoeming in het bestuur op 31 mei. 
Bij de bondsraad van 10 december 2016 en van 10 juni 2017 waren Koezen en Van Amerongen 
aanwezig.
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. 
Het eindvoorstel van deze werkgroep om over te gaan tot scheiding van de regionale competities 
van de landelijke (KNSB-) is goedgekeurd door de Bondsraad van 10 juni 2017. 

Frans van Amerongen, secretaris

Jaarverslag Jeugd, seizoen 2016-2017

Het nieuws op jeugdgebied kwam in december toen bekend werd gemaakt dat de KNSB het 
Nederlands kampioenschap ABC aan de stichting Jeugdschaak Noord had gegeund. JSN 
organiseerde dit toernooi in de mei-vakantie in Van der Valk en het werde een groot succes. Ook 
voor de deelnemende NOSBO leden was het een succes, want er werden maar liefst 5 podium 
plaatsen behaald. Nederlands meisjeskampioen werd Feline Waardenburg, die een groot aantal 
concurrenten op een grote achterstand zette, waaronder zus Lisanne, die na wat rekenwerk werd 
uitgeroepen tot nummer 2. Bij de jongens C was er na barrage een nieuwe jeugdtitel voor Eelke de 
Boer. Van het groepje dat gedeeld derde werd had Tycho Bruggink de betere cijfers en dus was het
brons voor hem. In de A categorie greep Lucas van Foreest net naast de titel. Deze moest hij na een
barrage laten aan Robby Kevlishvili.
Ook de landelijke pupillendag werd in Drenthe georganiseerd, in dit geval in Meppel. Op 
schaakgebied toch ‘buitenland’, want OSBO. Weinig deelname vanuit de NOSBO, maar toch een 
nette tweede plaats voor Eli Alia Jorritsma in de H-meisjes categorie.
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Verder weg, maar zeker een hoogtepunt was de Nederlandse titel die Machteld van Foreest greep 
in Rijswijk. Het ging om het D kampioenschap, waar zij alle jongens achter zich hield. Dat lukte 
net niet in Tilburg bij het E kampioenschap, waar Machteld tweede werd. Een aantal NOSBO 
junioren schurkten zo en her en der nog tegen het podium aan. En sommigen zelfs er op, want de 
KNSB heeft de merkwaardige gewoonte om liefst 5 bekers uit te reiken in elke categorie.

Ook een Nederlandse titel haalde Gerbrich Kroon bij het NK snelschaken in Almere. Bij het ONJK 
in Borne werden Eelke de Boer en Jonas Hilwerda gedeeld tweede in de A groep. Eli Alia Jorritsma
veroverde de eerste plaats bij de meisjes H.
In de landelijke teamcompetitie bleef het dit jaar bij een aantal ereplaatsen, maar daar was de trots 
niet minder om. De Paardensprong werd verrassend vierde in de E categorie, Staunton vijfde bij 
de C jeugd en Haren elfde in de categorie D.

Veel van deze plaatsen werden ingenomen na de prestaties op de regionale kampioenschappen.
Bij de teams was het verheugend om te zien dat liefst 4 verenigingen een team inschreven voor het 
AB kampioenschap. Dat was heel lang niet georganiseerd, maar nu maar weer eens op de kalender
gezet. Winst was er voor sc Haren. Datzelfde Haren won met een combinatieteam met o.a Assen 
ook de D titel. Een viertal individuele spelers vormden het Mixed C team, dat meespeelde met de 
D categorie. Bij de E haalde De Paardensprong de titel.

Individueel hadden we voor het eerst in jaren weer eens een serieus aantal deelnemers in de A 
categorie. Winnaar en daarmee NOSBO jeugdkampioen werd Jonas Hilwerda. De meidentitel ging
naar Machteld van Foreest. Jesper Post en Gerbrich Kroon waren de B kampioenen. De C titels 
gingen naar Tycho en Lyne Bruggink. Lyne pakte meteen ook de D titel bij de meisjes. Jaël 
Wierenga deed dat in de open categorie. Stella Dekker won het E kampioenschap. Mattea Petrelli  
en Elisa Oostinga waren de sterksten bij de F’jes. Geen G deelnemers en bij de H’s pakte Eli Alia 
Jorritsma de hoofdprijs. Het snelschaakkampioenschap was onderdeel van het NOSBO 
kampioenschap. De beste jeugdspeler, met een derde plaats, was Jonas Hilwerda.

De Grand Prix cyclus was een prooi voor Rowin Berghuis uit Ten Boer. In het 
regelmatigheidsklassement bleef hij Leandro Slagboom net voor. Rowin haalde zijn punten vooral 
in de B en C groepen, dus een GP winnen deed hij niet. Elf toernooien zagen liefst 10 verschillende 
winnaars, alleen Jaël Wierenga sloeg een dubbelslag. Zowel de GP van het Schaakfestival 
Groningen won hij, als de FSB/NOSBO slot GP. De andere winnaars waren Lemée Reuver (Ten 
Boer), Olivier Zanoli (Hoogeveen), Thijmen Nawijn (Schiermonnikoog), Machteld van Foreest 
(Groninger Combinatie), Luca Petrelli (Emmen), Daan Noordenbos (Bob Romijn Haren), Jonas 
Hilwerda (GasTerra), Loek van der Hagen (Assen) en Leandro Slagboom (Veendam). 
Ook een viertal Friese GP’s kende een winnaar uit het NOSBO gebied. Machteld van Foreest won 
zowel in Leeuwarden als in Bolsward. Gerbrich Kroon was de sterkste bij Emanuel Lasker en Jaël 
Wierenga won in Buitenpost.
Het toernooi van De Paardensprong kende Thijmen Nawijn als winnaar van de topgroep. De open 
groep werd gewonnen door Kilian Goldbeck.
De finale van het basisschoolkampioenschap was opnieuw in De Wilp, met dit jaar weer een 
Drentse kampioen. De Kloostertuin uit Assen sloeg hun slag in de slotronde en bleef de Groninger 
Scholen Vereniging net voor. Landelijk gezien waren de rollen nipt omgedraaid, maar echt een rol 
van betekenis speelden beide scholen niet.

De teams van het voortgezet onderwijs speelden voorrondes via het internet en dan finales bij het 
Tata toernooi in Wijk aan Zee.Beide titels kwamen in het NOSBO gebied terecht. Jorden, Lucas en 
Pieter van Foreest haalden samen met Jonas Hilwerda namens de Topsporttalentschool Groningen
het kampioenschap binnen. Het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen pakte het 
kampioenschap onderbouw met het viertal Eelke de Boer, Thijmen Nawijn, Thijmen Bourgonjen 
en Willem Mooibroek.
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De Noordelijke jeugdcompetitie werd ook dit seizoen weer georganiseerd door een aantal NOSBO 
clubs. De winnaar was opnieuw Staunton, dat in een zevenrondig Zwitsers toernooi alle 
concurrenten versloeg.
De NOSBO organiseerde het afgelopen seizoen 2 jeugdbijeenkomsten op 6 oktober en 21 juni, 
beide in Groningen.
Ook in Groningen organiseerde de NOSBO samen met de FSB op 24 juni een gezamenlijke slot 
Grand Prix.

Marjet Veldhuijzen van Zanten, Bestuurslid Jeugdzaken NOSBO

Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2016-2017

Ook in 2016-2017 organiseerde de NOSBO drie kampioenschappen. Hoewel het beter is te 
schrijven dat de NOSBO deze toernooien liet organiseren, want niet alleen werd het NOSBO 
kampioenschap niet als afzonderlijk kampioenschap georganiseerd, maar ook het 
rapidkampioenschap werd ondergebracht bij een door een club georganiseerd toernooi.
Op zaterdag 4 maart was de NOSBO titel één van de prijzen die er te winnen waren bij het 
traditionele rapidtoernooi van de sc Veendam. Het bleef lange tijd erg spannend, wie van de 40 
deelnemers het toernooi zou winnen, pas de bevrijdende druk op de knop van Piet Jongejan na het
invullen van de laatste uitslagen, leverde een eerste plaats op voor Fons van Hamond. Net als drie 
anderen had Van Hamond 5 punten, maar net even iets meer weerstandspunten, dan Johan 
Scharft, Ardin Bosboom en Minko Pieters.

Laat in het seizoen, misschien te laat, werd op zondag 21 mei het NOSBO 
snelschaakkampioenschap georganiseerd in Groningen. Slechts 16 deelnemers, die eerst een halve 
competitie speelden en daarna nog eens 2 finalegroepen. Al met al 22 partijen, waarin Erik 
Hoeksema zich niet voor het eerst het behendigst toonde. Zijn zoveelste (hoeveel? Niemand weet 
het zeker, maar het zal in de buurt van de 20 zijn) snelschaaktitel. De ereplaatsen gingen naar 
Casper Rupert en Jonas Hilwerda. De laatste werd door deze fraaie derde plaats ook uitgeroepen 
tot NOSBO jeugdsnelschaakkampioen.

Tijdens het Hemelvaartsweekeinde kwamen er 79 deelnemers af op het weekendtoernooi van de 
Groninger Combinatie, waar opnieuw ook de NOSBO titels op het spel stonden. Het toernooi 
werd voor de tweede opeenvolgende maal gewonnen door Nick Maatman van SISSA, die 
daardoor ook meteen de NOSBO titel met succes verdedigde. Vorig jaar deelde hij de eerste plaats 
nog alleen met Ivo Maris, dit jaar was het niet alleen Maris die gedeeld eerste werd, maar ook 
Sipke Ernst, Erik Hoeksema en Zyon Kollen.
Hoogst eindigende NOSBO dame in het klassement was Maria Burgsma. De beste senior was 
Hoeksema, terwijl Henk Seijen de hoogst geklasseerde veteraan was.

Roland Kroezen
Organisator NOSBO kampioenschappen

Jaarverslag Competitie 2016-2017

Het belangrijkste nieuws op competitievlak kwam in juni, een maand nadat de competities waren
afgelopen. Toen besloot de Bondsraad van de KNSB dat met ingang van het seizoen 2018-2019 de
lijn tussen de landelijke competitie en die van de regionale bonden wordt doorgesneden. Er komt
dan vrije inschrijving voor de landelijke competitie en er kan niet meer gepromoveerd worden
vanuit de regionale bonden naar de KNSB. Dit houdt in dat het komende seizoen in de NOSBO
voor het laatst gestreden gaat worden om een plekje in de landelijke derde klasse.
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Te hopen valt dat het dan iets spannender zal zijn dan het afgelopen seizoen, toen Hoogeveen er
met kop en schouders bovenuit  stak en al  voor de gezamenlijke slotronde zeker was van het
kampioenschap. Niet dat ze daar zelf zo’n punt van maakten trouwens. Aan de andere kant van
de ranglijst wel een hele grote verrassing. Doordat er geen teams degradeerden uit de landelijke
competitie degradeerde alleen de nummer tien.  En dat dat ESG zou zijn,  hadden vooraf maar
weinigen durven zeggen. Maar het zat de Emmenaren het hele seizoen niet mee. En ze konden de
moed er na de voorlaatste ronde nog inhouden, toen na een hard gevecht, want geen remises, met
4-4 gelijkgespeeld werd tegen concurrent Leek. Maar datzelfde Leek stond binnen anderhalf uur in
de slotronde al op een beslissende 4,5-0,5 voorsprong tegen Staunton 2. En bezegelde daarmee het
lot van ESG.
De lege plaatsen in de promotieklasse worden ingenomen door de kampioenen van de eerste
klassen. In A werd dat SISSA 4, dat in ronde 1 met 4-4 gelijkspeelde tegen Roden, waarna beide
teams  de  volgende  zeven  rondes  gelijk  opgingen,  waarbij  SISSA  4  wel  steeds  beter  in  de
bordpunten kwam te zitten. Geen gezamenlijke slotronde in deze klasse, Waardoor SISSA 4, na
een verrassende nederlaag van Roden op maandag, op de vrijdagavond aan een half bordpuntje al
voldoende had voor het kampioenschap. Die was binnen 2 minuten binnen. In B was het veel
spannender, maar daar leek het aanvankelijk niet op. 

Lewenborg leek te sterk voor de poule, totdat ze in de rondes 7 en 8 ineens aan het struikelen
kwamen.  En met één wedstrijdpunt  achter op de nieuwe koploper ging men de gezamenlijke
slotronde in het eigen Dok in.  En het wonder geschiedde, Staunton 3 werd ineens nerveus en
kwam niet verder dan 4-4 tegen Assen 3. Lewenborg nu wel beter bij de les, won eenvoudig en het
surplus aan bordpunten deed het kampioenschap toch bij hen belanden.
Onderaan hoefde er uit  twee poules maar één team te degraderen en dus zou er een play-out
volgen tussen beide nummers 8. Bedum hoefde echter niet in actie te komen, na het terugtrekken
van HSP/Veendam 3.

Vanuit de tweede klasse promoveerden beide kampioenen Roden 2 en Dwingeloo. En Hoogeveen
2 mocht ook omhoog, nadat SCEPU hun team in juli alsnog terugtrok.
De NOSBO bekerfinale was spannend en duurde lang.  In Zuidlaren hield Haren&Oostermoer
kampioen Hoogeveen op een 2-2 gelijkspel, om vervolgens het snelschaken te winnen. De beker
werd pas om 10 voor 1 uitgereikt.

In de landelijke competitie kende de NOSBO een goed seizoen. Uiteindelijk degradeerde geen van
de 10 teams en werd er één kampioen.
In de Meesterklasse begon SISSA met een overwinning op kampioen En Passant, waartegen het
het een half jaar daarvoor net niet kon bolwerken en toen de titel verspeelde. Echter bleken er
uiteindelijk een aantal teams te sterk voor de jongeren, maar aan het einde van de rit toch weer een
uitstekende derde plaats. Internationaal had SISSA het bij de Europa Cup in Servië vooral gezellig
en  de  prestaties  pasten  mooi  bij  de  uitgangspositie,  namelijk  net  onder  de  middenmoot.  Die
Europa  Cup  leek  de  Groninger  Combinatie  ook  in  het  vizier  te  hebben,  maar  de  sterkere
tegenstanders in de laatste ronden verwezen het goed gestarte team uiteindelijk toch naar plaats 6.

Geen  NOSBO  team  in  de  eerste  klasse  het  afgelopen  seizoen,  maar  dat  gaat  komend  jaar
veranderen.  SISSA 2 was namelijk  in  de  eerste  zeven ronden oppermachtig,  zodat de magere
prestaties  in  de  laatste  twee  rondes  net  niet  desastreus  waren.  Uiteindelijk  won  SISSA  2  de
promotie door de uitslag in de onderlinge wedstrijd tegen Caissa-Eenhoorn. Hulp van stadgenoot
Groninger Combinatie 2 was daarbij  onontbeerlijk in de slotronde. Onwetend vochten die zich
naar twee bordpunten tegen de runner-up, net genoeg voor SISSA 2. Assen kende een wisselend
seizoen.  Een  pak  slaag  van  de  nummer  laatst  werd  in  ronde  8  gecompenseerd  met  een
overwinning op de uiteindelijke kampioen. Die punten bleken net voldoende voor handhaving.
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De derde klassers speelden een bijrol, de meeste teams waren snel veilig, maar speelden ook niet
mee om de promotie. Nieuweling SISSA 3 begon zwak, maar had bij een gelijkspel in de slotronde
de top 3 van beste promovendi ngo gehaald. Dat zou de NOSBO een extra promotieplek hebben
opgeleverd. Helaas verloor een verzwakt team met 4,5-3,5 van Schaakwoude.

Groninger Combinatie kende een uitstekende serie in de strijd om de KNSB beker. Een bye in
ronde  1  werd  gevolgd  door  overwinningen  op  Spassky’s,  ZSG  Zwolle,  Lonneker  en  in  de
regiofinale op Philidor.
Op Hemelvaartsdag werd in de halve finale gewonnen van Stukkenjagers uit Breda, maar in de
finale bleek kampioen Kennemer Combinatie ook nog gemotiveerd genoeg om de dubbel te willen
pakken.
SISSA haalde ronde 3, mede door in de tweede ronde HSP/Veendam uit te schakelen. De eerste
ronde was meteen eindstation voor Staunton, Assen en Leek.

Gerjan Hoijtingh, bestuurslid competitiezaken

Jaarverslag diplomaconsul 2016-2017

Mijn werk als diplomaconsul doe ik nu 11 jaar. Dit is dus mijn elfde jaarverslag.
Inmiddels heb ik in al die jaren 3.673 examens nagekeken en beoordeeld, waarna 3.282 diploma’s 
zijn uitgereikt. Het slagingspercentage komt uit op 89%! 
In het verslagjaar 2016/2017 hebben 369 jeugdschakers en 1 volwassene een examen gedaan (10 
minder vergeleken met het vorig seizoen, toen waren er nog 380 die een poging hebben gewaagd 
om een diploma te behalen).

Hieronder de verdeling over de stappen:

stappen afgenomen geslaagd afgewezen

opstapje 1 85 79 6
opstapje 2 0 0 0
stap 1 166 155 11
stap 1+ 14 14 0
stap 2 76 61 15
stap 2+ 2 2 0
stap 3 13 12 1
stap 3+ 0 0 0
stap 4 6 5 1
stap 4+ 3 2 1
stap 5 4 2 2
stap 6 1 1 0
totaal 370 333 37

Van de 333 geslaagden hebben 27 een 10 verdiend (7,3 %). Dat is een felicitatie waard.
Machteld van Foreest heeft het examen stap 6 gemaakt en is geslaagd daarvoor.
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 van10 of meer 
examens 10% korting wordt gegeven!

Wout Admiraal, diplomaconsul 1 augustus 2017 
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Noordelijke Schaakbond
Begroting 2018
(bedragen afgerond op hele euro's)

Baten
2018 2017 2016 2016

Begroot Begroot Werkelijk Begroot
Contributies
NOSBO-contributie 7.025 7.475 7.556 7.815
(215 juniorleden en 595 seniorleden)

Overige inkomsten
inschrijfgelden (Jeugd en senioren-toernooien) 1.200 1.200 1.140 2.000
diplomaconsul (gesaldeerd netto-resultaat) 400 400 817 400
overige inkomsten (Uitleen materiaal/
       te Innen boetes/Diversen) 200 50 235 50

1.800 1.650 2.192 2.450

Totale baten 8.825 9.225 9.748 10.265

Lasten

diensten van derden 600 600 539 800
(o.a. Webhosting/jeugdbegeleiding/vrijwilligersbijdragen)

- Bestuurkosten (Bestuur/ALV/ Knsb) 1.500 1.618 0
- Jeugd Algemeen (Jeugdleiders en best.Jeugdzaken) 1.200 1.200
- Wedstrijdleider(s) 225 226
- promotieactiviteiten 250 290
reis-verblijfs- en representatiekosten 3.175 3.200 3.334 2.000

km-vergoeding teams 1.500 2.000 1.459 2.000

prijzen (senioren en jeugd) 2.700 2.400 2.732 4.000
zaalhuur 850 1.000 715 1.500
NK jeugd Assen 1.500 0 0 0
overige kosten (ratingverwerking Knsb/
          ING R.C./Materiaalverzekering) 200 600 161 500

Totale lasten 10.525 9.800 8.940 11.150

overschot/-tekort uit exploitatie -1.700 -575 808 -885

rentebaten 10 150 52 200
overschot/-tekort operationeel -1.690 -425 860 -685

Toelichting

De begroting 2018 is mede gebaseerd op een verwachte ledendaling van 0,5 %
Daarnaast indexeert de Knsb haar contributies per 1 oktober 2017 met 1%.
Deze verhoging zal dan ook conform ALV-besluit juni 2014 worden doorbelast aan de aangesloten
verenigingen, maar is gering in omvang.
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Gezien het huidige liquiditeitsniveau en de omvang eigen vermogen is het bestuur van mening dat
afbouw van de kapitaalspositie naar een omvang van omstreeks 20.000 euro eigen vermogen nog 
steeds verantwoord is. Om dit doel te bereiken zal de NOSBO-contributie zolang als mogelijk is 
voorlopig op het huidige niveau "bevroren" blijven de eerstkomende boekjaren
Per boekjaar zal de contributie-hoogte van de NOSBO bekeken worden, maar de intentie van het 
bestuur is de NOSBO-contributie op het aangegeven niveau te bevriezen tot aan het moment dat 
het eigen vermogen onder het aangegeven niveau zakt. 

De post overige inkomsten betreft uitsluitend borgsommen uitleen materiaal.
Vervanging defecte klokken kan vooralsnog uit het kapitaal worden gefinancierd.

De post km-vergoeding teams van de reguliere NOSBO-competitie blijft vooralsnog gehandhaafd 
op het huidige niveau en onder dezelfde voorwaarden van 0,25 euro p/km onder aftrek
van 30 km v.v. per wedstrijd en per team. Beker en viertallenwedstrijden vallen hier niet onder.

De KNSB-contributie wordt 1 op 1 doorbelast aan de verenigingen inclusief MEC-bijdrage.

De NOSBO draagt voor de jaren 2018 en 2019 in principe jaarlijks 1500 euro bij aan de kosten van 
het NK jeugd in Assen. Dit wordt uit het eigen vermogen gefinancierd.

Aanname's 2018
Ledengroei -3 % afgerond t.o.v. gemiddeld seizoen 2016-2017
  815  (waarvan 215 juniorlid) Vanuit de reserve 

Contributies 2018 2017 2016
Nosbo
- Senioren (600) 10 10 10
- Junioren (215) 5 5 5

Knsb
- Senioren 41 41 41
- MEC bijdrage 1 1 1
Totaal senioren Knsb 42 42 42

- Junioren 21 21 21
- MEC bijdrage 1 1 1
Totaal junioren Knsb 21 21 21

Totale contributie Nosbo en Knsb
- Senioren 52 52 52
- Junioren 26 26 26
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