
Antwoord op de klacht van Hiddo Zuiderweg, over het speeltempo op de NOSBO PJK van zaterdag 24 

februari 2018 in de categorieën AB en C. 

Op de jeugdleidersvergadering van 31 januari 2018 van de NOSBO kwam het bestuur met het 

voorstel om het, gezien het teruglopend aantal deelnemers op voorgaande PJK’s, op het PJK van 

februari eens iets anders te gaan proberen. Ook mede ingegeven door het veranderde 

kwalificatietraject voor de landelijke jeugdkampioenschappen in de oudste leeftijdsgroepen. Het 

voorstel van het bestuur betrof een inkrimping van drie dagen naar één dag, waarop alle categorieën 

zouden spelen. Onderdeel van dit voorstel was een aanpassing van het speeltempo voor alle 

groepen, omdat het bestuur streefde naar een zeven rondig Zwitsers toernooi. Om de dag niet te 

lang te maken, werd besloten tot een speeltempo van twintig minuten per persoon, vermeerderd 

met vijf seconden increment per gespeelde zet. 

Het bestuur stelde voor om daar dit jaar mee te experimenteren en dat vervolgens te evalueren op 

de jeugdvergadering van juni aanstaande. Van de aanwezige jeugdleiders waren acht na een 

discussieronde voorstander van dit experiment en twee aanwezige jeugdleiders waren tegen, 

waaronder de heer Zuiderweg. Binnen een week na deze bijeenkomst werd het toernooi, en het 

speeltempo, aangekondigd op de NOSBO website. 

In de weken na de beslissing en opbouwend richting het PJK hoorde de organisatie van het toernooi 

verder niets van de heer Zuiderweg, om na een succesvol verlopen PJK een dag later te lezen dat er 

een protest tegen het speeltempo is gekomen. 

Het NOSBO bestuur heeft de verplichting om jaarlijks een persoonlijk jeugdkampioenschap te 

organiseren. Zoals eerder gemeld, is één van de belangrijkste redenen, zo niet de belangrijkste voor 

velen, deelname aan de landelijke kampioenschappen weggevallen voor de A en B categorie. Om het 

toernooi toch te organiseren en interessant te houden voor de deelnemers, leek het het bestuur 

raadzaam om iets aan de lengte van het toernooi, één dag in plaats van twee, en de lengte van de 

partijen te doen. Van de deelnemers en veel ouders en begeleiders zijn er geen klachten gekomen. 

Vooruitlopend op de evaluatie met de jeugdleiders, wil het bestuur alvast van een succes spreken en 

wij gaan dan ook voorstellen om het reglement van dit kampioenschap te versimpelen, waarbij het 

artikel met de gewenste speeltempi in onze ogen zeker een aanpassing verdiend. 

Dan even een opmerking over het reglement betreffende de Commissie van Beroep. Zoals het 

bestuur artikel 8 interpreteert, is dat het beroep uiterlijk had moeten komen binnen zeven dagen na 

bekendmaking van deze wijziging. De jeugdleidersvergadering was op 31 januari en binnen een 

week, maar uiterlijk 10 februari, stond het speeltempo op de NOSBO website. Wat ons betreft was 

de uiterste protestdatum 17 februari en mochten wij er van uitgaan dat de toestemming van de 

jeugdleidersvergadering geldend was. In het verlengde daarvan is  het bestuur van mening dat het 

protest niet ontvankelijk verklaard zou moeten worden. 




