ALV NOSBO van 15 september 2004
Aanvang:

19.30 uur

Plaats:

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 12 mei 2004
4. Jaarverslagen





jaarverslag secretaris
jaarverslag competitieleider
jaarverslag wedstrijdleider
jaarverslag bestuurslid jeugdzaken

5. Plannen





plannen competitieleider (zie toelichting)
- voorstel gezamenlijke laatste ronde promotieklasse
- voorstel competitieopzet 2005-2006
- ideeën commissie nieuwe opzet NOSBO-competitie
plannen wedstrijdleider (zie toelichting)
plannen bestuurslid jeugdzaken (zie toelichting)

6. Reglementswijzigingen




6a. voorstel tot wijziging van art. 27 van het reglement op de
competitiewedstrijden (opsturen wedstrijdformulieren, zie toelichting)
6b. voorstel tot wijziging van art. 35 van het reglement op de
competitiewedstrijden (speelgerechtigdheid, zie toelichting)
6c. voorstel tot wijziging van het reglement op het kampioenschap voor het
voortgezet onderwijs (zie toelichting)

7. Herbenoemingen
Bestuur:



T.M. Mooijman (bestuurslid jeugdzaken) en H. Lunenborg
(ledenadministrateur) treden in 2004 af en zijn beiden herkiesbaar.

7a. voorstel tot herbenoeming van T.M. Mooijman tot bestuurslid jeugdzaken
7b. voorstel tot herbenoeming van H. Lunenborg tot ledenadministrateur
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Bondsraad: D. Warmelink (plaatsvervangend lid namens de verenigingen) treedt in 2004
af en is herkiesbaar.


7c. voorstel tot herbenoeming van D. Warmelink tot plaatsvervangend lid van
de Bondsraad

Commissie van beroep: E.J. Walinga en D.H. Algera treden in 2004 af en zijn beiden
herkiesbaar.


7d. voorstel tot herbenoeming van E.J. Walinga en D.H. Algera tot leden van
de Commissie van beroep

8. Vacatures


voorzitter
J.C. van Os treedt in 2004 af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Het NOSBO-bestuur
heeft nog geen nieuwe kandidaat kunnen vinden.
 plaatsvervangend Bondsraadslid van de KNSB (vacature- C. Praagman)
 materiaalcommissaris
9. KNSB-zaken
10. W.v.t.t.k./rondvraag
11. Sluiting

Notulen Algemene ledenvergadering NOSBO van 12 mei 2004
Aanwezig:

J. Bosgra (Lewenborg), W. Arns (KNSB), M.W. Jonker (Hoogeveen),
S. Sprik (HSP), H.A. Warmelink (Unitas), D. Schuttel (Grijpskerk),
K. Dijkhuizen (Ten Boer), W. Krijnen (verenigingsconsulent KNSB),
T. Ensink (Groningen), Th. Mooijman (Veendam), S. Prins (Veendam),
B. Romijn (Haren), E. Vos (Haren), J.K. Schut (Lewenborg), H. Zuiderweg
(SO-ON), B. van Till (Delfzijl), L. Maas (Delfzijl), B. Keizer (DSC), J.H. Post
(Roden), P.H. Wilhelm (Staunton), J. van Os (bestuur, voorzitter),
K. Praagman (bestuur), M. Jans (bestuur), E.Y.Visser (bestuur), T. Mooijman
(bestuur), H. Lunenborg (bestuur) en P. Zilverberg (bestuur, notulist).

1. Opening
Van Os opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Eelde-Paterswolde, Spassky’s, Oostermoer,
Valthermond, Leek en Assen.
Haren 2 is kampioen geworden van de promotieklasse.
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3. Notulen ALV 24 september 2003
Schuttel (Grijpskerk) merkt op dat het inschrijfgeld voor het inschrijven van een team niet in
het verslag vermeld is. Dit bedraagt € 6,- per team.
Mooijman sr. (Veendam) spreekt zijn teleurstelling erover uit dat de contributieverhoging
door de KNSB automatisch aan de verenigingen doorberekend wordt.
Het bestuur is geen voorstander van elektronische klokken als prijzen omdat ze te duur zijn.
Intermezzo: de heer W. Arns, secretaris van de KNSB
Namens de KNSB is de secretaris, de heer W. Arns, aanwezig.
Hij deelt mede dat er een lange discussie over de contributieverhoging gevoerd is. De
contributie wordt met 19% verhoogd: dat komt neer op € 5,- per lid. De instellingssubsidie
wordt de komende jaren afgebouwd.
De KNSB wil voor de komende jaren geen contributieverhogingen voorstellen.
Op 20 april is de Schaakacademie on line gegaan. De KNSB wil nog landelijke bekendheid
geven aan de Schaakacademie. Na de zomer wordt stap 2 ingevoerd. De Bondsraad heeft
toestemming gegeven om € 120.000,- in de Schaakacademie te investeren.
De doelstelling van de Schaakacademie is dat de KNSB er leden bij krijgt.
Van Os (bestuur) merkt op dat het een probleem is om spelers na de basisschool bij de clubs
te houden.
De heer Arns deelt mede dat er in het buitenland ook veel belangstelling bestaat voor de
Schaakacademie.
De KNSB verwacht dat zich aan het eind van het jaar 9000 leden hebben aangemeld. Er heeft
zich al een aantal leraren aangemeld.
De KNSB heeft een groot aantal zwarte leden. De heer Arns spreekt de hoop uit dat de zwarte
leden toch lid worden van de KNSB.
4. Financiële stukken
Praagman (bestuur) heeft de herziene stukken uitgedeeld. Op detailpunten zijn er wijzigingen.
Mooijman sr. (Veendam) merkt op dat de website mooi is maar niet te duur moet worden.
Praagman deelt mede dat we nu een jaar ervaring hebben opgedaan met de website. De
website mag niet duurder worden dan de NOSBO-mededelingen.
Mooijman sr. is van mening dat het bestuur een mandaat van de ALV nodig heeft, wanneer
we de website willen doorontwikkelen.
Schuttel (Grijpskerk) constateert dat er bij het jubileumfonds sprake is van een afname van
€ 4200,-. Dit is niet terug te vinden bij de uitgaven.
Vervolgens wordt de financiële afrekening vastgesteld.
De kascommissie heeft het financiële jaarverslag over 2003 en de balans per 31 december
2003 in orde bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen.
Vervolgens verleent de vergadering het bestuur décharge.
In de nieuwe kascommissie worden Middelstum en Rochade benoemd.
Begroting 2004/2005
In de herziene begroting voor 2004 is het bedrag voor de website aangepast aan het resultaat
over 2003.
Dit jaar wordt de contributie niet verhoogd. We moeten iets interen op ons kapitaal.
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Dijkhuizen (Ten Boer) vraagt op hoeveel leden de begroting is gebaseerd.
Praagman (bestuur) is uitgegaan van het huidige ledenaantal (± 1200). Het ledenaantal is
stabiel.
De clubs in de stad Groningen betalen vaak een hogere zaalhuur dan de clubs in de provincie.
Veel verenigingen hebben te maken met privatisering van buurthuizen.
Praagman merkt op dat de jubileumcommissie nog plannen heeft iets te doen met het restant
van het jubileumfonds. Dit wordt besteed aan het Unitas- schaakfestival.
Vervolgens wordt de begroting met algemene stemmen goedgekeurd.
5. Voorstel tot benoeming van Leunis Maas tot penningmeester
Er zijn geen tegenkandidaten. Leunis Maas wordt benoemd tot penningmeester van de
NOSBO.
6. Grand Prix- toernooi voor volwassenen
Dijkhuizen (Ten Boer) deelt mede dat hij naar aanleiding van ervaringen in de
hardloopwereld met het idee is gekomen een Grand Prix- toernooi voor volwassenen te
organiseren. Er moeten minimaal 6 à 7 toernooien per jaar worden gehouden. We moeten een
goede sponsor hebben. De resultaten van de toernooien moeten op Internet geplaatst worden.
Het idee is een puntensysteem per klasse in te voeren.
Schuttel (Grijpskerk) stelt voor het reglement over te nemen van het reglement voor Grand
Prix-toernooien voor de jeugd. Hij wil de gevorderde jeugd betrekken bij de Grand Prixtoernooien voor volwassenen.
Mooijman jr. (bestuur) merkt op dat bij de jeugd een cyclus een meerwaarde heeft ten
opzichte van losse toernooien.
Dijkhuizen is van mening dat er meer mensen deel nemen aan een toernooi wanneer dat deel
uitmaakt van een cyclus.
Mooijman jr. wijst erop dat clubs wel hun autonomie verliezen wanneer hun toernooi deel
uitmaakt van een cyclus.
Van Os (bestuur) merkt op dat de kosten die de NOSBO maakt, aan de deelnemers
doorberekend moeten worden.
Mooijman jr. is voorstander van een centrale aanmelding b.v. bij de SO-ON.
Op de Grand Prix-toernooien komen de huisschakers af, niet de toppers en de oudere jeugd.
Wie wil er in een commissie zitting nemen om één en ander uit te werken?
Ensink (Groningen) meldt dat Joop Houtman wel belangstelling heeft.
7. Brief sc. Hoogeveen
Schaakclub Hoogeveen verzoekt de NOSBO te onderzoeken hoe het aantal tweede klassen in
de competitie teruggebracht kan worden tot twee, met daaronder een drietal derde klassen.
Van Os (bestuur) had liever gehad dat het verzoek twee weken eerder was ingediend. Hij is er
voorstander van dat het verzoek eerst binnen de verenigingen wordt besproken. Van Os wil
tot een samenhang van verschillende maatregelen komen. De derde klasse hangt er een beetje
bij in de huidige structuur.
De vergadering wordt korte tijd geschorst zodat het bestuur zich kan beraden. Na de schorsing
komt het bestuur met het volgende voorstel: er wordt een commissie ingesteld onder leiding
van Micha Jans. In de commissie hebben verder zitting Bart Romijn en Jan Schut. Misschien
levert Hoogeveen nog een lid. Er wordt een brief naar de verenigingen verzonden waarop ze
binnen twee weken kunnen reageren. De vergadering kan instemmen met dit voorstel.
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In september komt de commissie met een voorstel.
8. W.v.t.t.k./rondvraag
Krijnen (verenigingsconsulent KNSB) deelt mede dat de KNSB een affiche heeft ontworpen
om het schaken te promoten. Deze affiches kunnen in openbare gebouwen opgehangen
worden. Krijnen wil elke vereniging een setje toesturen.
Warmelink (Unitas) vraagt wanneer er weer een match is tussen de NOSBO en de FSB.
Van Os (bestuur) antwoordt dat er dit jaar geen match wordt gehouden. In 2005 organiseert de
FSB de match omdat de FSB dan honderd jaar bestaat.
Maas (Delfzijl, bestuur) vraagt of promotierechten meegaan wanneer verenigingen fuseren.
Deze gaan mee. In dit geval gaat het om een fusie van DSC en Delfzijl. Het promotierecht dat
DSC heeft verworven, gaat dus over naar de fusievereniging.
Mooijman jr. (bestuur) deelt mede dat Jan Schut na vele jaren terugtreedt als lid van de
jeugdcommissie en wil hem hiervoor hartelijk danken.
Schuttel (Grijpskerk) merkt op dat het beleidsplan van de NOSBO verouderd is. Hij vraagt of
er nog een nieuw beleidsplan komt.
Het bestuur is niet bezig met een nieuw beleidsplan. In de september-vergadering komen we
hierop terug.
Visser (bestuur) deelt mede dat over twee weken het snelschaken voor teams wordt gehouden.
Hij zoekt een assistent. Hiddo Zuiderweg biedt zich aan.
9. Sluiting
Van Os sluit de vergadering om 22.30 uur.

Besluitenlijst:
1. De financiële afrekening over 2003 wordt vastgesteld. De algemene ledenvergadering
verleent het bestuur décharge voor het over 2003 gevoerde financiële beheer.
2. In de nieuwe kascommissie worden Middelstum en Rochade benoemd.
3. De aangepaste begroting voor 2004 en de begroting voor 2005 worden vastgesteld.
4. Leunis Maas wordt tot penningmeester van de NOSBO benoemd.
5. Er wordt een commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met de herstructurering
van de NOSBO- competitie. Er wordt een brief naar de verenigingen verzonden
waarop ze binnen twee weken kunnen reageren. In de algemene ledenvergadering van
september komt de commissie met een voorstel.
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Jaarverslag secretaris 2003-2004
In het seizoen 2003-2004 was er één wijziging in de samenstelling van het bestuur. In de
algemene ledenvergadering van 12 mei 2004 is Leunis Maas tot penningmeester gekozen als
opvolger van Kees Praagman. Kees was op de algemene ledenvergadering van 24 september
2003 als penningmeester afgetreden maar heeft het penningmeesterschap waargenomen totdat
er een nieuwe penningmeester gekozen was.
In dezelfde vergadering is Jaap Ham gekozen als vertegenwoordiger van de verenigingen in
de Bondsraad van de KNSB als opvolger van Wim van Beersum.
Op de algemene ledenvergadering van 15 september 2004 treden Jan van Os, Trevor
Mooijman en Henk Lunenborg af. Jan van Os is niet herkiesbaar; Trevor Mooijman en Henk
Lunenborg zijn wel herkiesbaar.
Bart Romijn is aangesteld als assistent-competitieleider. Hij zal zich vooral met uitvoerende
taken gaan bezighouden.
Na hierover in de a.l.v. van 25 juni 2003 van gedachten te hebben gewisseld, is in de a.l.v. van
24 september 2003 het besluit genomen de NOSBO-rating af te schaffen.
In het overleg met de SO-ON is afgesproken dat er na ieder weekend op de website kort
verslag wordt gedaan van de activiteiten die in het weekend hebben plaatsgevonden. De
dienstverlening van de SO-ON aan de NOSBO blijft gelijk.
Dit jaar is er op de website een forum van start gegaan waarop belangstellenden met elkaar in
discussie kunnen gaan over zaken die met schaken te maken hebben. De belangstelling voor
het forum is groot.
In 2004 is er geen match tussen de NOSBO en de FSB gehouden. In 2005 organiseert de FSB
een massakamp tussen de NOSBO en de FSB omdat de FSB dan honderd jaar bestaat.
In de algemene ledenvergadering van 12 mei 2004 is gediscussieerd over een plan om een
aantal Grand Prix- toernooien voor volwassenen te organiseren. De reacties waren
overwegend positief. Er zal een commissie worden ingesteld die het plan gaat uitwerken.
De NOSBO heeft dit jaar 10 elektronische klokken aangeschaft.
In het NOSBO-gebied zijn het afgelopen seizoen twee grote toernooien gehouden. In oktober
2003 is in Hoogeveen het Essent-toernooi gehouden. In december 2003 is in Groningen het
tweede Harmonie-toernooi gehouden. Wegens een verbouwing werd dit toernooi dit keer niet
in de Harmonie gehouden maar in het Universitair Sportcentrum in Paddepoel. De organisatie
was in handen van de Stichting SO-ON.
Weliswaar buiten het NOSBO-gebied maar wel het vermelden waard is het open toernooi dat
begin juli 2004 - tegelijk met het NK - in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden werd gehouden.
In de tweede helft van 2003 zijn de laatste activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaan
van de NOSBO gehouden. Op 4 oktober 2003 was er in Hoogeveen een gemeenschappelijke
competitieronde en op 25 oktober 2003 vond in Groningen het Hutton-toernooi plaats. Tijdens
de gemeenschappelijke ronde werd er door Bonno Pel een kloksimultaan gegeven.
N.a.v. de publiciteit voor de gemeenschappelijke competitieronde is er binnen het bestuur een
discussie gevoerd over de communicatie naar de leden. Via de website was de datum van de
gemeenschappelijke ronde (4 oktober) al in juni bekend gemaakt maar de secretarissen van de
verenigingen waren pas in een zeer laat stadium schriftelijk van deze datum op de hoogte
gesteld. De vraag is gerezen welke informatie via de website verspreid moet worden en welke
informatie schriftelijk aan de verenigingen moet worden doorgegeven. We leven in het
computertijdperk maar niet iedereen heeft Internet of maakt er regelmatig gebruik van.
Paul Zilverberg.
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Jaarverslag competitieleider seizoen 2003-2004
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 (Hotels.nl) wist na 1 seizoen afwezigheid weer terug te keren in de
Meesterklasse. Groningen 2 degradeerde naar de 3e klasse. Groningen 3 eindigde het seizoen
op een verrassende 3e plaats. De S.V. Unitas handhaafde zich keurig in de 1e klasse. Unitas 2
greep net naast het kampioenschap en Unitas 3 werd zeer verrassende 3e .Unitas IV
degradeerde na 1 seizoen weer naar de NOSBO-competitie . SISSA handhaafde zich
gemakkelijk in de 2e klasse. Enkele ronden voor het einde was er zelfs kans op een
kampioenschap. Lewenborg degradeerde ook naar de 3e klasse.
Haren speelde dit jaar geen rol in strijd om het kampioenschap vanaf de 3e ronde werd er
maar liefst 4 keer op rij verloren. Dit werd waarschijnlijk mede veroorzaakt door het
overlijden van Bob Romijn. Tenslotte hebben we dan nog ESG, de club uit Emmen (het enige
KNSB-team dat niet uit Groningen/Haren komt) die zich al jaren net weet te handhaven op
het landelijke podium trok afgelopen seizoen helaas aan het kortste eind en zal komend
seizoen in de regionale competitie uitkomen. Doordat ook al Unitas 4 degradeerde betekende
dat versterkte degradatie in de NOSBO-competitie.
In de NOSBO-competitie pakte zeer verrassend Haren 2 het kampioenschap in de
Promotieklasse. Alhoewel verrassend, het team bestond uit twee snel opkomende jeugdspelers
en een sterke oud-knsb-speler die komend seizoen zeer waarschijnlijk allen Haren 1 gaan
versterken.
Verder viel v/d Linde op in de promotieklasse, door de versterkte degradatie degradeerde het
voor de 2e keer op rij.
De verenigingen die in de overige klassen opvielen waren;
- Unitas dat maar liefst drie teams zag promoveren.
- Grijpskerk dat naast haar senioren team (dat natuurlijk veel te sterk was voor de derde
klasse) ook, tot ieders verrassing, haar jeugdteam zag promoveren.
- Assen dat twee teams zag promoveren maar ook twee teams zag degraderen.
- ESG dat haar tweede teams voor de tweede keer op rij zag degraderen
Het Kasteel werd de verrassende bekerwinnaar door in de finale de Spassky’s te verslaan.
In de tabellen hieronder kunt u de resultaten van de KNSB-teams en alle kampioenen,
promovendi en degradanten in de NOSBO-competitie nog eens rustig doornemen.
Prestaties

KNSB-teams

plaats

Klasse 1A

Groningen
Unitas
SISSA
Lewenborg
Groningen 2
Groningen 3
Haren
Unitas 4
Staunton 1

1 en promotie
7
4
9 en degradatie
10 en degradatie
4
5
9 en degradatie
10 en degradatie

Klasse 2A

Klasse 3A
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Klasse 3B
Klasse 3C

Unitas 2
ESG
Unitas 3

NOSBO

De Kampioenen/Promovendi De Degradanten

Promotieklasse

Kampioen: Haren 2

Klasse 1A

Kampioen:Unitas 5

Klasse 1B

Kampioen: SISSA 2

Klasse 2A

Kampioen: Damster SC

Klasse 2B

Kampioen: Assen 3
Rochade *

Klasse 2C

Kampioen: Unitas 6

Klasse 3A

Kampioen: Grijpskerk 2
Grijpskerk (j)
Bedum 2

Klasse 3B

Kampioen: Unitas 7
Assen 5
Rochade 2

Beker

Het Kasteel

*
**

2
9 en degradatie
3

van der Linde**
HSP
Roden
Veendam
Z! 2
Oostermoer**
Assen 2
Morphy’s Law
Staunton 3
Haren 4 (j)
Valthermond **
ESG 2
JH Kruit 2
Assen 4 (j)
Hoogeveen 4

gepromoveerd
gedegradeerd als gevolg van versterkte degradatie

NOSBO-teams
91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Hoofd/Meesterklasse
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
KNSB 1e klasse
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0
2
KNSB 2e klasse
2
3
2
3
3
3
2
2
1
3
3
3
3
KNSB 3e klasse
5
6
7
6
5
5
7
8
9
7
6
8
7
Promotieklasse
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NOSBO 1e klasse
16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
NOSBO 2e klasse
32 32 32 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24
NOSBO 3e klasse
28 27 27 37 36 34 27 21 20 18 21 19 19
Totaal aantal teams

95

94

95

97

95

8

92

88

84

83

80

82

81

80

Plaatsen
91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Hoofd/Meesterklasse
0
0
0
0
0
0 10 10 10
0 10 10
0
KNSB 1e klasse
20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 10
0 20
KNSB 2e klasse
16 24 16 24 24 24 16 16
8 24 24 24 24
KNSB 3e klasse
40 48 56 48 40 40 56 64 72 56 48 64 56
Promotieklasse
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
NOSBO 1e klasse
128 120 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
NOSBO 2e klasse
256 256 256 192 192 184 192 192 192 192 192 192 192
NOSBO 3e klasse
168 162 162 222 216 204 162 126 120 108 126 114 114
Totaal aantal plaatsen 708 700 708 704 690 670 654 636 630 608 618 612 604

Jaarverslag Wedstrijdleider, seizoen 2003 – 2004.
De NOSBO-wedstrijdleider organiseerde het afgelopen seizoen weer de vier
vertrouwde kampioenschappen: het bedrijfsschaak, de persoonlijke kampioenschappen, het
snelschaakkampioenschap en het snelschaken voor teams. Dit alles in het Jannes van der Wal
Denksportcentrum te Groningen.
Bij de eerste drie evenementen was er een soms forse toename van het aantal
deelnemers, en bij het laatste evenement waren er minder deelnemers. Alle evenementen
verliepen in een prima sfeer.
Het NOSBO-kampioenschap Bedrijfsschaak werd gehouden op twee
woensdagavonden in november. Vorig seizoen waren er nog drie speelavonden en dit keer
bleek dat het kampioenschap prima op twee avonden gehouden kan worden.
Er waren vijf deelnemende teams, eentje meer dan vorig seizoen. Vertis was nieuw, de
IB-groep werd opnieuw kampioen. De IB-groep organiseerde overigens zelf het Nederlands
Kampioenschap.
De Persoonlijke NOSBO-kampioenschappen werden gehouden op zeven
aaneengesloten woensdagavonden in januari, februari en maart. Waren er vorig seizoen nog
twee groepen, dit seizoen waren het er drie: de hoofdgroep, de reservegroep, en, nieuw, de
senioren/veteranen groep. In alle groepen werden zeven ronden Zwitsers gespeeld.
De Hoofdgroep telde 19 deelnemers, eentje meer dan vorig seizoen. De strijd om de
NOSBO-titel leverde een nieuwe kampioen op: Adrian Clemens (Lewenborg). De afgelopen
jaren eindigde hij altijd al in de subtop, maar dit seizoen won hij soeverein; na zes ronden en
even zovele overwinningen was hij al kampioen. De favorieten Jasper Geurink (Unitas),
Bonno Pel (Unitas) en Erik Hoeksema (Groningen) werden tweede, derde en vierde.
De Reservegroep telde 26 deelnemers, twee meer dan vorig seizoen. Winnaar werd
Joop Hummel (Haren). Samen met Evert Hondema (ESG) promoveerde hij naar de
Hoofdgroep.
De Senioren / Veteranen groep was niet helemaal nieuw, in een ver verleden streden
de 50- en 60-plussers ook al in een aparte groep. Voorwaarde voor het doorgaan was dat er
minimaal acht deelnemers waren. Dat werd ruimschoots gehaald: het werden er 17! Een groot
succes, en het spreekt vanzelf dat we hier mee doorgaan.
Seniorenkampioen (50+) werd Frans Vermeulen (Unitas) en Veteranenkampioen (60+) werd
Conrad Mostertman (Haren). Hij werd de opvolger van de dit seizoen overleden Bob Romijn.
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Het Persoonlijk Snelschaakkampioenschap werd traditiegetrouw gehouden op de
zaterdag na de laatste ronde van de Persoonlijke kampioenschappen. Er waren 34 deelnemers,
10 meer dan vorig seizoen. Kampioen werd Jasper Geurink (Unitas).
Het Snelschaken voor Teams werd gehouden op de vrijdagavond voor Pinksteren. Er
waren 23 teams, drie minder dan vorig seizoen. Het aantal teams van buiten de stad halveerde
van acht naar vier. Winnaar werd het eerste team van Groningen; dit team bestond uit vier
IM’s.
Op het NOSBO-forum werd uitgebreid over de toernooi-formule gediscussieerd. De
suggestie om twee toernooien te houden, een voor de stad en een voor de rest, lijkt me geen
goed idee. Veel mensen waren teleurgesteld over het lage aantal partijen, 11, 12 of 13. Dat
snap ik, maar voor twee i.p.v. drie finalegroepen ontbrak de tijd. Uitlopen tot 01.00 uur is
voor mij geen optie, en de discipline om een 17-rondig toernooi binnen een acceptabele
tijdsspanne af te werken ontbreekt. Ook was het zo dat door het lage aantal partijen het
toernooi een stuk relaxter verliep. Maar ik zal volgend seizoen streven naar een hoger aantal
partijen.
Van de mensen die ik dank verschuldigd ben noem ik Hiddo Zuiderweg en de familie
Hoekstra van het Denksportcentrum.
Ynte Visser, augustus 2004.

JAARVERSLAG JEUGDLEIDER

Seizoen 2003- 2004

De Jeugdcommissie (JC)
De JC bestond afgelopen jaar uit de volgende leden (met vermelding van club en portefeuille/
taak):
- Rense Assies (jeugdtrainer Oostermoer) – PJK’s.
- Erik van der Haar (jeugdtrainer Assen) – Schoolschaken V.O; assistent PJK.
- Theo Mooijman (Voorzitter en jeugdtrainer Veendam) – Financiën.
- Trevor Mooijman (persoonlijk lid; jeugdtrainer Veendam) – KNSB- zaken; Voorzitter.
- Simon Prins (Jeugdleider a.i.Veendam) – Diploma Consul; Rating en Opleidingen.
- Dick Warmelink (Voorzitter Unitas) – PJK Snelschaken; Open Toernooien
- Marijn Otte (jeugdspeler Haren) – A/B/C Jeugd (tussentijds aangetreden)
- Paul den Boer (jeugdtrainer Assen) – Jeugdclubcompetitie (tussentijds aangetreden).
- Jan Schut (Jeugdleider Lewenborg) – Schoolschaak V.O. & Secretaris. (tussentijds
afgetreden).
- Derk Schuttel (Jeugdleider Grijpskerk) – Grand Prix; Schoolschaken B.O. (tussentijds
afgetreden).
- Hiddo Zuiderweg (Jeugdtrainer Groningen) – Adviseur JC (medewerker SO-ON)
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.
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Eindverantwoordelijk voor alle jeugdschaak- beleid en –uitvoering blijft echter het
Bestuurslid Jeugdzaken/ Jeugdleider.
Documenteren Jeugdbeleid
De JC is de afgelopen drie jaar veel 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. Het proces van
documenteren verloopt trager dan ik aanvankelijk (bij het aanvaarden van mijn functie, drie
jaar geleden) gedacht had, omdat de JC- leden allen druk bezet zijn en omdat het opstellen
van een “handboek’draaiboek” zeer zorgvuldig dient te gebeuren. Op de jeugdpagina van de
website kunt u enkele neerslagen van beleid vinden.
Uitvoering door SO-ON
Ook dit jaar heeft de NOSBO SO-ON gevraagd het leeuwendeel van de uitvoering van het
jeugdbeleid op zich te nemen. Hiddo Zuiderweg heeft zich wederom een vakkundig en
deskundig uitvoerder en beleidsadviseur getoond.
Website
De jeugdpagina’s op de NOSBO website hebben enkele aanpassingen gekregen. Er is een
overzichtelijker en logischer schema van kopjes gemaakt, met ook méér ruimte voor
reglementen en handboeken. Cor Kamstra (webmaster, SO-ON) wordt bedankt voor het
uitwerken.
Taken & Verantwoordelijkheden
Met in het achterhoofd de zorg om de continuïteit én de praktijk van alle dag heeft de JC een
notitie opgesteld “Taken en verantwoordelijkheden”. In dit document staat gedetailleerd
omschreven welke taken de JC tot de hare rekent en hoe de onderlinge taakverdeling gestalte
heeft gekregen.
Werkbezoeken
Het was ook dit jaar mijn bedoeling zo veel als mogelijk (mijn baan en verplichtingen rond
andere hobby’ s vragen ook tijd, aandacht en energie) aanwezig te zijn bij NOSBOjeugdactiviteiten, 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 Bestuurslid Jeugdzaken/ Jeugdleider
1 september 2004
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Overzicht vergaderingen en werkbezoeken 2003- 2004.
15/7
4-5/8
6/9
10/9
27/9
3/10
11/10
13/10
15/10
25/10
12/11
16/11
29/11
13/12
17/1
24/1
30/1
2/2
7/2
21/2
22/2
23/2
28/2
13/3
20/3
29/3
3/4
1/5
8/5
10/5
12/5
15/5
2/6
12/6

Po: HZ en Simon Prins
Wb: NK, Hengelo
Wb: NK Snelschaken, Heerenveen
Po: Rense Assies
Wb: GP Hoogeveen
Po: Rense Assies
Wb: NK Eindhoven + KNSB Landelijke Jeugdleidersvergadering
Opening PJK, Assen
Prijsuitreiking PJK, Assen
Hutton, Groningen
Bestuursoverleg met SO-ON
Wb: Training + JCV
PJK- Snelschaken
Wb: GP Grijpskerk
Wb: Jeugdcompetitie, Assen
Wb: GP Leek
JCV
BV
WB: Zuidlaren Open
Wb: Jeugdcompetitie finale, Groningen
Po: Theo Mooijman
Website verbeteren met Cor Kamstra
Wb: Veendam Langeleegte toernooi
Wb: GP Ter Apel
Wb: Schoolschaken halve finale Groningen
JCV
Wb: Schoolschaken finale BO en VO + BV Begroting
Wb: Veendam/ Unitas Open
Wb: Assen Open
Po: Simon Prins + JCV
ALV
Wb: GP Hoogezand
Jeugdleidersvergadering
Wb: GP Unitas, prijsuitreiking

Verklaring der afkortingen: HZ = Hiddo Zuiderweg
Wb = werkbezoek
JCV = vergadering Jeugdcommissie
Po = portefeuille- overleg
BV = bestuursvergadering NOSBO
Overzicht Deelname Toernooien en Trainingsgroepen
Schoolkampioenschappen:

Jeugd Clubkampioenschappen:

Grand Prix Cyclus
PJK ‘s

Trainingen

110 basisscholen, totaal 228 teams.
5 middelbare scholen onderbouw, totaal 6 teams.
5 middelbare scholen bovenbouw, totaal 7 teams
38 individuele deelnemers voortgezet onderwijs
2 clubs, totaal 3 teams in de A/B categorie
5
7
C
7
8
D
5
8
E
8 organiserende verenigingen
221 verschillende deelnemers
8 spelers bij rapid, 0 bij snelschaken in de A categorie
12
5
B
32
17
C
24
15
D
24
14
E
22
F
14
G
4
H
15 pupillen in NOSBO Kweekvijver
2
Servicepunt Noord Topgroep B *
7
Servicepunt Noord Topgroep A *
6
Servicepunt Noord Noordelijke Schaak Selectie *
* de pupillen uit de FSB niet meegerekend
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Galerij der
Kampioenen

Seizoen 2003- 2004

Persoonlijke jeugdkampioenschappen
Meisjeskampioen
A
B
C
D
E
F
G
H

Renze Rietveld
Marijn Otte
Mehran Kamali
Milan Mostertman
Xander Mostertman
Ivo Maris
Renout Swarts
Melchior Hillenkamp

Groningen
Haren
Groningen
Groningen
Groningen
Assen
Groningen
Groningen

Nathalie Eimers
Sophie Welling
Dionne Wigboldus
Evie Warmelink
Sophie Delleman
Bente Verheul
Florida Visser
Carmen Brouwers

Groningen
Groningen
Lewenborg
Unitas
Haren
Groningen
Oostermoer
(geen club)

PJK snelschaken
B
C
D
E

Marijn Otte
Peter Star
Milan Mostertman
Evie Warmelink

Haren
Oostermoer
Groningen
Unitas

Competitie
AB
C
D
E

Haren
Groningen
Groningen
Groningen

Grand Prix
Winnaars groep A:
G.P. Delfzijl
G.P. Hoogeveen
G.P. Groningen
G.P. Grijpskerk
G.P. Leek
G.P. Ter Apel
G.P. HSP
G.P. Unitas

Elmar Hommes
Peter Star
Jasper Snijders
Milan Mostertman
Jasper Snijders
Jasper Snijders
Elmar Hommes
Ruben Slagter

Assen
Oostermoer
Oostermoer
Groningen
Oostermoer
Oostermoer
Assen
Groningen

Eindstand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jasper Snijders
Rieks van Hemmen
Mike de Vries
Niels de Rooij
Sebastiaan Visser
Rob Werkman
Milan Heller
Kirsten Schuttel
Pascal van Hoorn
Sjoerd Jan Burgsma

Oostermoer
Haren
Grijpskerk
Grijpskerk
Oostermoer
Haren
Groningen
Grijpskerk
HSP
Veendam

Jaap Euwema
Milan Mostertman
Erik-Jan Colijn

Grijpskerk
Groningen
PION Roosendaal

Praedinius Gymnasium
Willem Lodewijk Gymnasium
OBS Annie M.G. Schmidt
Wouter Welling

Groningen
Groningen
Groningen
Praedinius Gymnasium, Groningen

Winnaars open toernooien
Oostermoer Open
Veendam
Drents Open

Schoolschaken
Cat. 1 V.O. (bovenbouw)
Cat. 2 V.O. (onderbouw)
Cat. 3 B.O.
Pers. klassement Cat. 1
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Pers. klassement Cat. 2

Ruben Slagter

Praedinius Gymnasium, Groningen

Hutton toernooi
NOSBO team

2e plaats met 25½ uit 40

Landelijke prestaties
Meesterklasse A / B
Interregionaal
NK rapid, lichting 1986
NK rapid, lichting 1989
NK rapid, lichting 1992
NK rapid, lichting 1993
NK rapid, lichting 1994
NK snel, Cat. A
NK snel, Cat. C
NK snel, Cat. D
NK snel, Cat. E
NK, Cat. A

NK, Cat. B
NK, Cat. C

NK, Cat. D

NK, Cat. E

NK, Cat. F
NK, Cat. G

NK, Cat. H

6
11
1
9
10
5
1
1
9
5
8
9
4
1
2
5
14
17
12
15
10
17
28
3
9
10
28
48
50
12
22
24
32
34
42
30
34
5
27
31
35
3
17

Groningen
Assen
Haren
Assen
Kiran Soerdjan
Marijn Otte
Mehran Kamali
Milan Mostertman
Evie Warmelink
Erik-Jan Hummel
Marijn Otte
Michiel Delleman
Mehran Kamali
Milan Mostertman
Daan Brandenburg
Renze Rietveld
Erik Jan Hummel
Frits Rietman
Sophie Welling
Marijn Otte
Mehran Kamali
Dionne Wigboldus
Milan Mostertman
Mehran Kamali
Evie Warmelink
Milan Mosterman
David Slagter
Albert v Wijngaarden
Jonathan Slagter
Xander Mostertman
Evie Warmelink
Harry Boven
Jasper Hupkes
Koen Maree
Sophie Delleman
Ivo Maris
Bente Verheul
Renout Swarts
Remco de Vet
Rutger Berghuis
Florida Visser
Melchior Hillenkamp
Florian Verweij

Groningen
Haren
Groningen
Groningen
Unitas
Groningen
Haren
Haren
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Haren
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Unitas
Groningen
Groningen
HSP
Groningen
Groningen
Unitas
Groningen
Bedum
Oostermoer
Haren
Assen
Groningen
Groningen
Leek
Haren
Oostermoer
Groningen
HSP
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ad 5. Voorstel gezamenlijke laatste ronde promotieklasse:
De laatste ronde van de promotieklasse wordt gezamenlijk gehouden op een door de weekse
avond, bij één van de verenigingen die spelen in de promotieklasse.
Reden:
De laatste ronde staan er vaak veel belangen op het spel. Denk daarbij aan promotie en
degradatie plaatsen. Het niet gelijktijdig spelen van de wedstrijden kan leiden tot
competitievervalsing. Om dit te voorkomen moeten de wedstrijden gelijktijdig plaatsvinden.
Er is gekozen voor een door de weekse avond omdat het weekend ons niet wenselijk lijkt
omdat veel spelers niet in het weekend willen spelen.
Een dergelijke avond zal door veel spelers naar verwachting een toegevoegde waarde hebben.
Dit is proef in de promotieklasse, die indien geslaagd en wenselijk kan worden uitgebreid naar
andere klassen. Het is dus geen gezamenlijke laatste ronde voor alle klassen, maar per klasse.
In de HSB (Den Haag) en RSB (Rotterdam) is dit al enige tijd een succesvolle formule.
ad 5. Voorstel competitieopzet seizoen 2005-2006:
In de voorjaars-ALV is beloofd dat er wordt gekeken naar een nieuwe opzet in de NOSBO
competitie. De grootste klachten waren dat de teams in de derde klasse vaak ver moeten
reizen als gevolg van de ‘ui-vormige’ competitieopzet van de NOSBO-competitie. Een ander
probleem dat we opgelost willen zien is dat teams zich elk jaar terugtrekken uit de tweede
klasse omdat de stap van 8-tallen naar 6-tallen een te zware wissel trek op de vereniging.
Een commissie bestaande uit drie personen heeft getracht een nieuwe opzet te bedenken die
deze problemen vermindert.
Huidige opzet
klasse aantal teams teamgrote spelers
Promotie
1
2
3

1
2
3
2

10
8
8
9,5

8
8
8
6

80
128
192
114
514
Of (afhankelijk van aantal opgegeven
teams)

Voorstel nieuw opzet
klasse aantal teams teamgrote spelers
Promotie
1
2
3

1
2
2
4

10
10
8
7

8
8
6
6

klasse aantal teams teamgrote spelers

80
160
96
168

Promotie
1
2
3

504

1
2
2
4

10
10
8
8

8
8
6
6

80
160
96
192
528
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De eerste klasse gaat in dit voorstel van 16 naar 20 teams, dit om er voor te zorgen dat
de meeste eerste teams van verenigingen 8-tallen blijven en direct naar 6-tallen terug
moeten.
De tweede klasse gaat terug van 3 naar 2 parallel klassen en terug van 8- tallen naar
6-tallen. Op deze wijze creëren we meer derde klassen, waardoor de reisafstand in de
derde klasse zal afnemen. Tevens zullen teams zich nu niet meer uit de tweede klasse
terugtrekken omdat ze van 6-tallen naar 8-tallen toe moeten.
Er zullen dan naar verwachting 4 parallel klassen ontstaan in de derde klasse,
uitgaande van een stabiel aantal spelers van circa 500.

Bijbehorende promotie- degradatieregeling seizoen 2004-2005:
Promotieklasse:

De nummer 1 promoveert naar de KNSB-competitie
De nummers 9 en 10 degraderen naar de eerste klasse
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren naar de promotieklasse
De nummers 8 spelen één P/D wedstrijden tegen twee nummers 2 uit de
tweede klasse
Tweede klasse:
De nummers 1 en de beste nummer 2 promoveren naar de eerste klasse
De overige twee nummers 2 spelen één P/D wedstrijd tegen de
nummers 8 van de eerste klasse
De twee “slechtste” nummers 6 spelen één P/D wedstrijd tegen de
nummers 2 uit de derde klasse (6-tallen).
De nummers 7 en 8 degraderen naar de derde klasse
Derde klasse:
De nummers 1 promoveren naar de tweede klasse
De nummers 2 spelen één P/D wedstrijd tegen nummers 6 van de
tweede klasse (6-tallen)
Programma Wedstrijdleider 2004 – 2005
De NOSBO-wedstrijdleider organiseert het komende seizoen weer de volgende,
vertrouwde, evenementen:
Het NOSBO-kampioenschap Bedrijfsschaak.
Data: wo 10 nov en wo 17 nov.
De Persoonlijke NOSBO-Kampioenschappen.
Drie groepen: de Hoofdgroep, de Reservegroep, de Senioren/Veteranengroep.
Data: wo 26 jan, wo 2 feb, wo 9 feb, wo 16 feb, wo 23 feb, wo 2 mrt, wo 9 mrt.
Het Persoonlijk Snelschaakkampioenschap
Datum: za 12 mrt.
Het Snelschaken voor Teams
Datum: vr 13 mei
Alle evenementen worden gehouden in het Denksportcentrum te Groningen.
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JAARPLAN JEUGDLEIDER

Seizoen 2004- 2005

Jeugdschaak- activiteiten
De NOSBO verplicht zich reglementair tot de volgende kampioenschappen:
- Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap (PJK) Rapid en Snelschaken, in alle
leeftijdscategorieën (A t/ m H)
- Schoolschaken (Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs, boven- en onderbouw).
- 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 Cyclus, door de clubs te organiseren, onder auspiciën van en met
ondersteuning van de NOSBO.
- Stappentoernooi (zie onder).
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).
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.
Tweede termijn Jeugdleider
Ruim twee jaar geleden heb ik, vóór aanvaarding van dit ‘ambt’, gezegd niet automatisch meerdere
termijnen aan elkaar zou plakken, maar dat ik aan het einde van mijn eerste drie jaar de balans zou
gaan opmaken en vervolgens beslissen tot al dan niet herkiesbaar stellen. Een paar maanden geleden
heb ik de beslissing genomen mij herkiesbaar te stellen. De JC draait, na een valse start en
omschakelingsstroefheid, m.i. naar behoren en ik heb veel lol gekregen in dit ‘werk’.
Zoals bekend heb ik een part- time baan in Den Haag, als onderwijzer. Daarnaast ga ik de komende
twee jaar Bestuurskunde studeren (verkorte Master) in Rotterdam. Mijn Westerse activiteiten zullen
zeker gevolgen hebben voor de tijd en de energie die ik kan geven aan de NOSBO. De leden der JC
zijn intussen, met mij, goed ingewerkt. Met de JC zal ik goede afspraken maken over het
vergaderschema en over de interne taakverdeling. Zijnde vier dagen in de week in het Westen spreek
het voor zich dat ik fysiek minder in het Noorden kan zijn voor vergaderingen en werkbezoeken.
Daarentegen krijgen de portefeuillehouders ruimere ‘bevoegdheden’ om, binnen het eigen werkterrein,
te handelen naar inzicht, zonder dat de Jeugdleider direct betrokken is.
Bespiegelingen rond Financiën
Met de voorgenomen bezuinigingen van dit kabinet m.b.t. de breedtesport in gedachten zal het niet
moeilijk zijn te voorspellen dat de komende jaren de Jeugdafdeling van de NOSBO niet zal verdrinken
in een overvloed aan geldelijke middelen. Theo Mooijman zal zich, als JC- portefeuillehouder
Financiën deze maanden storten op het in detail in kaart brengen van alle inkomsten en uitgaven m.b.t.
jeugd- en schoolschaken over het jaar 2004, dit in nauwe samenwerking met de nieuwe
penningmeester, dhr. Leunis Maas. Er ontbreken te weinig gedetailleerde gegevens (m.n. declaraties
SO-ON; Hiddo Zuiderweg gooide na ontvangst van de betaling zijn papieren weg, helaas) om de jaren
2001- 2003 helder in kaart te kunnen brengen. Zodra dit overzicht er zal zijn (niet eerder dan eind
2004), kan de JC heel gericht keuzes maken. De penningmeester is voornemens alle in- en uitgaven
in detail te gaan boeken. Hij verwacht van elk bestuurslid ook een deelbegroting, per onderdeel
(verticaal), maar ook per kostenpost (bijv.: wat geven we uit aan vaantjes per jaar) (horizontaal).
Omdat we pas m.i.v. dit kalenderjaar echt proberen de volledige financiën in kaart te brengen, zal het
vrij lastig worden om de deelbegroting Jeugd in detail te kunnen presenteren Er zal ongetwijfeld een
forse marge tot ombuigingen zijn bij de deeluitgaven 'bekers en vaantjes'. Daarnaast kan de hoogte van
het inleggeld van toernooien nader bekeken worden. Tot 2005 heeft de JC echter veel minder
instrumenten in handen. De JC- leden en uitvoerend bureau SO-ON zijn gewezen op de noodzaak zo
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zuinig mogelijk te werk te gaan. Overigens meen ik dat de uitgaven over de grote lijn immer
doelmatig zijn. Er zal dus, bij handhaving van het huidige toernooienbeleid, hooguit kunnen worden
gekaasschaaft. De posten Jeugdschaak en Schoolschaak worden gecombineerd. Dit geeft wat
onderlinge flexibiliteit en ik ben uiteindelijk toch verantwoordelijk voor beide onderdelen. De
penningmeester rekent – tot mijn vreugde, in budgetten (waar je dus niet overheen mag gaan, maar
waartussen wel geschoven mag worden).

Nieuw beleid: Stappentoernooi
Komend seizoen is het de bedoeling het jaar te starten met een nieuw toernooi, bij wijze van
seizoensopener: het Stappentoernooi. De indeling zal zijn op stap. Hiddo Zuiderweg draagt de
zorg voor de organisatie en de uitvoering.
Nieuw beleid: Infogids
Dit seizoen starten we, zo is het plan, met het uitbrengen van een pilot- versie van de
INFOGIDS (“alles wat je altijd al over jeugdschaak wilde weten, maar nooit hebt durven
vragen”) zoals met het bestuur min of meer overeengekomen is een jaar geleden ongeveer.
Het wordt jaarlijks te verschijnen klein boekje (A5 formaat), met beknopte omschrijvingen
van wat de NOSBO doet aan jeugdschaak plus de kalender en adressen. Alle nieuwe leden, zo
is het plan, zullen dit boekje krijgen. De clubs zullen een pakketje krijgen voor verspreiding
onder het eigen kader. Tegen kostprijs kan een ieder het boekje aanschaffen. De INFOGIDS
zal te downloaden zijn van de website. Er is een klein bedrag vrij op de jeugdbegroting.
Handboek Jeugdschaak
De JC is de afgelopen drie jaar veel 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”.
De afgelopen drie jaar zijn de verschillende portefeuillehouders
Portefeuilles & Taakverdeling
De JC heeft onderling de taken verdeeld, de zogenaamde 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/ Jeugdleider. De Jeugdleider blijft echter meer op afstand dan in de
eerste termijn het geval is geweest.
Nu lijkt me dit niet een echt probleem te worden, omdat veel uitvoerend werk uitstekend in
handen is van SO-ON en de portefeuillehouders deskundig en bekwaam genoeg zijn om te
doen wat nodig is.
Mijn voorstel om de JC binnen de omstandigheden zo optimaal mogelijk te laten
functioneren:
1. Drie tot vier Jeugdcommissievergaderingen per jaar, i.p.v. vijf of zes.
2. Portefeuillehouders handelen met eigen mandaat op hun terrein naar eigen inzicht, zowel
beleidsmatig als uitvoerend, uiteraard in overleg met de Jeugdleider.
3. Méér bilaterale overleggen plus overleggen in kleiner comité plannen op toernooidagen.
4. De Jeugdleider streeft ernaar op de meeste jeugdschaak- zaterdagen aanwezig te zijn.
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Samerwerking met FSB
S.C. Dokkum zie ik tot mijn vreugde heel dikwijls op toernooien verschijnen. Ik zou het
fantastisch vinden als wij wederzijds spelers van onze bonden konden laten deelnemen aan
toernooien van de andere bond. We kunnen in elk geval starten met het afstemmen van
elkanders kalenders en onze toernooien aankondigingen op de websites. Het belangrijkste
echter lijkt mij het tegelijkertijd houden van de beider PJK’s én/ of het gebroederlijk
invoeren van regels voor de toewijzing van NK- plaatsen.
Na een lange tijd van stilte heeft Joe Hania (Jeugdleider a.i.) per e-mail laten weten in te
willen gaan op mijn verzoek. Dit informele gesprek zal plaatsvinden aan het begin van het
seizoen.
TM – 1/9/04

ad 6a. Voorstel wijziging opsturen wedstrijdformulieren:
Op dit moment moet de uitslag binnen 12 uur na de wedstrijd worden doorgemaild of gebeld
aan de competitieleider. Tevens moet het ondertekende wedstrijdformulier binnen 24 uur
worden verzonden aan de competitieleider.
Het doorbellen van de uitslag is in deze tijd dat bijna iedereen beschikt over e-mail en internet
achterhaald. Elk vereniging heeft voldoende leden met een internet aansluiting om
onderstaande plannen mogelijk te maken. Tegen het argument dat niet iedereen beschikt over
internet breng ik in dat ook niet iedereen beschikt over een telefoonaansluiting.
Het voorstel is dat de uitslag van een wedstrijd inclusief de gedetailleerde borduitslagen
binnen 24 uur wordt ingevoerd (en verzonden) in het on-line wedstrijdformulier dat is te
vinden op de website van de NOSBO.
Deze ingevoerde uitslagen komen binnen bij de competitieleider (dan wel bij zijn assistent) en
worden dan handmatig of automatisch verwerkt. Tot heden moeten de uitslagen nog
handmatig worden verwerkt, de bedoeling is echter dat dit t.z.t. volledig automatisch kan
geschieden. Voorwaarde daarbij is dat alle gegevens op dezelfde wijze elektronisch worden
aangeleverd. Het on-line wedstrijdformulier is een mogelijkheid om dit te garanderen.
Omdat alle gegevens bekend zijn, is het niet meer noodzakelijk dat het ondertekende
(papieren) wedstrijdformulier wordt gezonden naar de competitieleider. Echter dit formulier
moet wel worden bewaard door het thuisspelende team. In geval van
onregelmatigheden/onenigheden kan de competitieleider op elk moment een ondertekend
wedstrijdformulier opvragen indien hij dat nodig acht.

Aanpassingen in het competitiereglement:
Huidige tekst:
Pagina 6:
Artikel 24 van het competitiereglement vraagt de teamleider van het thuis spelende team de uitslag
binnen 12 uur na de wedstrijd naar het volgende telefoonnummer door te bellen (06-51519556),
meestentijds kunt u dan op een antwoordapparaat inspreken, dus ook 's nachts direct na de wedstrijd
kunt u al bellen. Indien u een internet aansluiting hebt, kunt u de uitslag ook binnen 12 uur per email
verzenden (mwfjans@home.nl) of het on-line wedstrijdformulier invullen. (www.nosbo.nl)
N.B.: Dit ontslaat u niet van de plicht het wedstrijdformulier binnen 24 uur naar het volgende adres
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te sturen (M.W.F. Jans, Hereweg 24c, 9725 AD Groningen).

En
Artikel 27
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd een door beide
teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend, door de NOSBO beschikbaar gesteld,
wedstrijdformulier naar een door de competitieleider in de competitiegids vermeld adres wordt
gezonden.
De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop vermelde
gegevens.
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat binnen 12 uur na afloop van de wedstrijd de uitslag naar een
door de competitieleider in de competitiegids vermeld telefoonnummer wordt doorgebeld.

a.

b.
c.

Wijzigen in:
Pagina 6:
Artikel 27 van het competitiereglement vraagt de wedstrijdleider binnen 24 uur na de wedstrijd het
on-line wedstrijdformulier op de NOSBO website in te vullen en te verzenden.
Artikel 27
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijd, het door de NOSBO beschikbaar
gestelde wedstrijdformulier, door beide teamleiders en de wedstrijdleider wordt ondertekend.
De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop vermelde
gegevens.
De wedstrijdleider bewaart het ondertekende wedstrijdformulier tot één maand nadat de
competitie is beëindigd.
De competitieleider kan op elk moment het ondertekende wedstrijdformulier opvragen bij de
wedstrijdleider.
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd het on-line
wedstrijdformulier wordt ingevuld en verzonden.

a.
b.
c.
d.
e.

ad 6b. Voorstel tot wijziging van art. 35 van het reglement op de competitiewedstrijden
Huidige tekst art. 35:
a.

Het is verboden uit te komen met een speler die
1. een hoger team als basisteam heeft;
2. dan wel eerder het seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen in de
KNSB- of NOSBO-competitie;
3. dan wel niet voor de betreffende vereniging als lid staat ingeschreven bij de
NOSBO.

b.

Het bestuur van de NOSBO kan dispensatie verlenen van het bepaalde in lid a.2.
Hiertoe moet schriftelijk, met redenen omkleed, een verzoek worden ingediend bij
de secretaris van de NOSBO.
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Nieuwe tekst art. 35:
a.

Het is verboden uit te komen met een speler die
1. een hoger team als basisteam heeft;
2. dan wel eerder het seizoen voor een andere vereniging is uitgekomen in de
NOSBO-competitie;
3. dan wel eerder het seizoen is opgegeven voor de KNSB-competitie;
4. dan wel eerder het seizoen voor een andere NOSBO-vereniging is uitgekomen
in de KNSB-competitie;
5. dan wel eerder het seizoen voor een andere niet-NOSBO-vereniging vaker dan
drie keer is uitgekomen voor de KNSB-competitie;
6. dan wel niet voor de betreffende vereniging als lid staat ingeschreven bij de
NOSBO.

b.

Het bestuur van de NOSBO kan dispensatie verlenen van het bepaalde in lid a.2.
Hiertoe moet schriftelijk, met redenen omkleed, een verzoek worden ingediend bij
de secretaris van de NOSBO.

ad 6c. Voorstel wijziging Reglement op het kampioenschap Voortgezet Onderwijs
artikel 2 (nieuw)
Het kampioenschap kent twee categorieën:
categorie I: Voortgezet Onderwijs bovenbouw (klas 3 en hoger)
categorie II: Voortgezet Onderwijs onderbouw (klas 1 en 2)
artikel 2 wordt artikel 3
artikel 4 (nieuw)
Het kampioenschap wordt gespeeld in een individueel Zwitsers toernooi. De teamranglijst
wordt bepaald aan de hand van de vier hoogst scorenden van elke school.
Commentaar reglementencommissie:
Per categorie wordt een scholenklassement opgemaakt. Daarvoor telt het totaal van de vier
best scorende spelers per school in de betreffende categorie.
artikel 5 (nieuw)
Een speler kan slechts uitkomen voor 1 team van een school: onderbouw of bovenbouw.
Spelers uit de onderbouw, die hun resultaten mee willen laten tellen voor het bovenbouwteam,
dienen dit vooraf kenbaar te maken. Hun resultaten tellen dan niet meer mee voor het
onderbouwteam.
Commentaar reglementencommissie:
Voor aanvang van het toernooi kan een speler uit de onderbouw kenbaar maken dat zijn/haar
score voor het scholenklassement van de bovenbouw mee moet tellen; de score telt dan niet
meer mee voor de onderbouw.
artikel 3 wordt artikel 6
artikel 4 wordt artikel 7
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Functies NOSBO
Bestuur 2003-2004
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Competitieleider
Wedstrijdleider
Bestuurslid jeugdzaken
Ledenadministrateur

Aftredend
2004
2005
2007
2005
2006
2004
2004

J.C. van Os
P.C. Zilverberg
L. Maas
M.W.F. Jans
E.Y. Visser
T.M. Mooijman
H. Lunenborg

Benoemd
2001
2002
2004
2002
2003
2001
2001

Sinds
2001
2002
2004
2000
2003
2001
1990

(art. 8.4 Huishoudelijk Reglement: voor 3 jaar benoemd door de ALV)
Jeugdcommissie 2003-2004
Voorzitter
T.M. Mooijman
Secretaris
J.K. Schut
Lid
S. Prins
Lid
Th.C.M. Mooijman
Lid
R. Assies
Lid
E. van der Haar
Lid
D. Schuttel
Lid
D. Warmelink
Lid
M. Otte
Lid
P. den Boer
Lid
P. Veenstra

Sinds
2001
1990 (tussentijds afgetreden)
1999
2002
2002
2002
2003 (tussentijds afgetreden)
2003
2003
2004
2004

(art. 9 Huishoudelijk Reglement: benoemd door het bestuur)
Bondsraadsleden 2003-2004
Bestuur
J.C. van Os
Bestuur
P.C. Zilverberg
Club
H.E.P. Bosveld
Club
J.J. Ham
Res. best.
vacature
Res. best.
M.W.F. Jans
Res. club
H.A. Warmelink
Res. club
J.K. Schut

Aftredend
2004
2006
2005
2007

Benoemd
2001
2002
2001
2003

Sinds
1989
2002
1989
2003

2006
2004
2006

2002
2000
2002

2002
1994
2000

(art. 10 Huishoudelijk Reglement: voor 4 jaar benoemd door ALV)
Commissie van beroep 2003-2004

G.P. Bakker
R.G. Holtz
E.J. Walinga
M. Hoffer
D.H. Algera

Vereniging
Bedum
Groningen
SISSA
Assen
Van der Linde

Aftredend
2005
2005
2004
2005
2004

(art. 8 Huishoudelijk Reglement: voor 3 jaar benoemd door ALV)
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Benoemd
2002
2002
2001
2002
2001

Sinds
1996
1993
1998
1999
2001

Reglementencommissie:
W. van Beersum (Sc Groningen)
M.W.F. Jans (Unitas)
J. Schlunke (Staunton)
Verdere functies:
Diplomaconsul
Materiaalcommissaris
Ratingcommissaris
Webmaster
Kalendercoördinator

S. Prins
P.R. Dijkhuis
M.W.F. Jans
C. Kamstra
P.C. Zilverberg

(Benoemd door bestuur)

NOSBO-kalender 2004-2005
Datum

Evenement

4 sep.
11 sep.
11 sep.

NK snelschaken jeugd
jeugd
Rapidtoernooi sc Groningen
Mevrouw Vinketoernooi
(NK meisjesteams)
Algemene Ledenvergadering NOSBO
KNSB-competitie, ronde 1
M-1-2-3
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 1
KNSB jeugdclubcomp., ronde 1
AB-C-D
Grand Prix-toernooi Hoogeveen
jeugd
Open NK Rapid jeugdteams
jeugd
Promotieklasse, ronde 1
KNSB jeugdclubcomp., ronde 2
AB-C-D
1e klasse en 2e klasse, ronde 1
.
KNSB-competitie, ronde 2
M-1-2-3
Beker, voorronde
Essent toernooi
NK Rapid jeugd
> 1984
NOSBO jeugdkampioenschap
A-B-C-D
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 2
46e Huttontoernooi jeugd
Promotieklasse, ronde 2
3e klasse, ronde 1
KNSB-competitie, ronde 3
M-1-2-3
1e klasse en 2e klasse, ronde 2
NOSBO bedrijfsschaak,ronde 1 en 2
KNSB jeugdclubcomp., ronde 3
AB-C-D
Open Drents rapidkampioenschap sc Roden

15 sep.
18 sep.
24 sep.
25 sep.
25 sep.
26 sep.
27 sep. - 1 okt.
2 okt.
4 okt. - 8 okt.
9 okt.
11 okt. - 15 okt.
15- 23 okt.
16 okt.
18- 20 okt.
29 okt.
30 okt.
1 - 5 nov.
6 nov.
8 -12 nov.
10 nov.
13 nov.
13 nov.

Categorie
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Plaats
Heerenveen
Groningen
Amsterdam
Groningen
Haren
Baarn
Hoogeveen
Mierlo
Baarn

Hoogeveen
Eindhoven
Haren

Groningen
Baarn
Roden

15 -19 nov.
17 nov.
19 nov.
20 nov.
22 - 26 nov.
27 nov.
29 nov. - 3 dec.
11 dec.
13 - 17 dec.
18 dec.
21- 30 dec.
8 jan.
10 - 14 jan.
14 jan.
17 - 21 jan.
24 - 28 jan.
26 jan.
2 feb.
4 feb.
7 - 11 feb.
9 feb.
16 feb.
21 - 25 feb.
23 feb.
26 feb.
28 feb. - 4 mrt.
2 mrt.
7 - 11 mrt.
9 mrt.
11 mrt.
12 mrt.
14 - 18 mrt.
19 mrt.
21 - 24 mrt.
25 mrt.
25 mrt.
8 apr.
11 - 15 apr.
16 apr.
18 - 22 apr.
22, 23 en 24 apr.
13 mei
11 juni

Beker, eerste ronde
NOSBO bedrijfsschaak, ronde 3 en 4
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 3
Waling Dijkstra toernooi
Promotieklasse, ronde 3
3e klasse, ronde 2
KNSB-competitie, ronde 4
M-1-2-3
1e klasse en 2e klasse, ronde 3
KNSB jeugdclubcomp., ronde 4
AB-C-D
Promotieklasse, ronde 4
3e klasse, ronde 3
KNSB-competitie, ronde 5
M-1-2-3
Harmonietoernooi
KNSB-competitie, ronde 6
M-1-2-3
Beker, kwartfinale
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 4
Promotieklasse, ronde 5
3e klasse, ronde 4
1e klasse en 2e klasse, ronde 4
NOSBO-kampioenschap, ronde 1
NOSBO-kampioenschap, ronde 2
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 5
Promotieklasse, ronde 6
NOSBO-kampioenschap, ronde 3
NOSBO-kampioenschap, ronde 4
1e klasse en 2e klasse, ronde 5
NOSBO-kampioenschap, ronde 5
KNSB-competitie, ronde 7
M-1-2-3
Promotieklasse, ronde 7
3e klasse, ronde 5
NOSBO-kampioenschap, ronde 6
Beker, halve finale
NOSBO-kampioenschap, ronde 7
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 6
NOSBO-snelschaakkampioenschap individueel
Promotieklasse, ronde 8
3e klasse, ronde 6
KNSB-competitie, ronde 8
M-1-2-3
1e klasse en 2e klasse, ronde 6
Paastoernooi Delfzijl
Paastoernooi Hoogeveen
Jannes-bokaal/Bob-bokaal, ronde 7
Promotieklasse, ronde 9
3e klasse, ronde 7
KNSB-competitie, ronde 9
M-1-2-3
1e klasse en 2e klasse, ronde 7
BDO- Weekendtoernooi sc Groningen
Snelschaken voor teams
10e Unitas Festival
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Groningen
Haren
Leeuwarden

Baarn

Groningen

Haren

Groningen
Groningen
Haren
Groningen
Groningen
Groningen

Groningen
Groningen
Haren
Groningen

Delfzijl
Hoogeveen
Haren

Groningen
Groningen
Groningen
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