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Ingekomen stuk van SC Hoogeveen:, dd.31 aug. 2013

Geacht bestuur van de NOSBO,

Op de jaarvergadering in september wordt de contributie vastgesteld op basis van uw voorstel.

Namens de Schaakclub Hoogeveen verzoek ik u de verhoging van de contributie door de KNSB
in ieder geval het komend seizoen niet door te berekenen aan de leden.

Gelet op de Jaarrekening 2012 met een exploitatieresultaat van € 3.862,07 en de slotzin op 
bladzijde 7: 

”De reserves belopen in totaal zo'n € 24.000. Aanzienlijk meer dan het bestuur noodzakelijk 
acht.”, valt een verhoging van de contributie niet te rechtvaardigen.

Met vriendelijke groet,

 

Ton van Seventer

Secretaris Schaakclub Hoogeveen
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Jaarverslag Secretaris 2012-2013

Het bestuur van de NOSBO bestond in het seizoen 2012-2013 uit de volgende personen: Jan 
Peek (voorzitter, afgetreden per 21 september 2012), Grigori Kodentsov (secretaris), Leunis 
Maas (penningmeester), Bart Romijn (competitieleider), Roland Kroezen en Wout Admiraal 
(ledenadministrateur / diplomaconsul). De vacature voor jeugdleider / bestuurslid jeugdzaken
stond gedurende het gehele seizoen open. Grigori Kodentsov en Roland Kroezen waren de 
contactpersonen voor jeugdzaken binnen het bestuur. Roland Kroezen heeft na het aftreden van
Jan Peek de taken van de voorzitter gedurende het seizoen waargenomen.

Op 22 mei 2013 is Roland Kroezen door de ALV tot voorzitter van de NOSBO benoemd. 
Hierdoor is de vacature voor wedstrijdleider opengevallen. Grigori Kodentsov en Leunis Maas 
zullen in september 2013 aftreden als secretaris, respectievelijk penningmeester, van de 
NOSBO. Hun opvolgers zullen Frans van Amerongen en Evert Hondema zijn. Frans van 
Amerongen en Evert Hondema zijn op 22 mei 2013 door de ALV tot secretaris, respectievelijk 
penningmeester, van de NOSBO gekozen. De overdracht van de taken van de secretaris en van 
de penningmeester vindt plaats tussen 22 mei 2013 en ALV van september 2013.

De Commissie van Beroep van de NOSBO bestaat uit Douwe Algera, Gerard Bakker, Job Holtz, 
Menno Keizer en Eric Jan Walinga. In het seizoen 2012-2013 is er 1 zaak behandeld.

De Reglementencommissie van de NOSBO bestond in het seizoen 2012-2013 uit Grigori 
Kodentsov en Trevor Mooijman. In het afgelopen seizoen zijn er geen bijeenkomsten van deze 
commissie geweest. Het NOSBO-bestuur heeft besloten om de Reglementencommissie met 
ingang van het seizoen 2013-2014 op te heffen.

De Jeugdcommissie van de NOSBO bestond in het seizoen 2012-2013 uit Ernst Leeftink (Grand-
Prixcoördinator), Theo Mooijman (algemeen lid) en Trevor Mooijman (coördinator 
Basisscholenkampioenschappen).

Gedurende het seizoen 2012-2013 is Geert Drent materiaalcommissaris van de NOSBO geweest. 
Fons van Hamond was webmaster van de NOSBO. Jan van Os heeft meegeholpen bij het 
zoeken en het vinden van nieuwe bestuursleden.

Op 10 oktober 2012 en op 22 mei 2013 heeft er een ALV van de NOSBO plaatsgevonden. Op 19 
november 2012 en op 20 juni 2013 heeft er een JLV van de NOSBO plaatsgevonden.

Op 1 december 2012 heeft er een Bondsraad van de KNSB in Utrecht plaatsgevonden. Hier was 
niemand namens de NOSBO bij aanwezig. Op 9 februari 2013 heeft er een extra Bondsraad van 
de KNSB in Utrecht plaatsgevonden. Hier waren Grigori Kodentsov en Roland Kroezen bij 
aanwezig. Ook op 15 juni 2013 heeft er een Bondsraad van de KNSB in Utrecht plaatsgevonden.
Hier waren Roland Kroezen en Evert Hondema namens de NOSBO bij aanwezig.

Op 31 oktober 2012 heeft er een Bondenoverleg van de KNSB in Utrecht plaatsgevonden. Hier 
was Grigori Kodentsov namens de NOSBO bij aanwezig. Ook op 24 april 2013 heeft er een 
Bondenoverleg van de KNSB in Utrecht plaatsgevonden. Hier was niemand namens de NOSBO
bij aanwezig.
Op 17 november 2012 heeft er een Regionaal Jeugdleidersoverleg van de KNSB in Eindhoven 
plaatsgevonden. Hier was Grigori Kodentsov bij aanwezig. Op 30 maart 2013 heeft er een 
Regionaal Jeugdleidersoverleg van de KNSB in Waalwijk plaatsgevonden. Hier was niemand 
namens de NOSBO bij aanwezig.
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Grigori Kodentsov is sinds november 2010 lid geweest van de Financiële Adviescommissie 
(FAC) van de KNSB. Dit lidmaatschap heeft hij in mei 2013, samenvallend met de 
aangekondigde uittreding uit het NOSBO-bestuur, beëindigd.

In het najaar van 2012 is er een cursus Scheidsrechter A in Groningen gehouden. De docent was 
Jan van Os. Op 4 december 2012 heeft er een workshop ‘Aan de slag met Internetschaak!’ in 
Groningen plaatsgevonden. Deze workshop is verzorgd door Pascal Losekoot. In het voorjaar 
van 2013 is er een cursus Schaaktrainer 2 in Groningen gehouden. De docent was Reint van der 
Knijff.

De NOSBO telt op dit moment 31 verenigingen. De contactgegevens van (bestuursleden van) 
verenigingen worden permanent up-to-date gehouden en staan op de NOSBO-website.

Op 1 september 2011 telde de NOSBO 1021 leden en op 1 september 2012 telde de NOSBO 1041 
leden. Per 1 september 2013 is het ledenaantal van de NOSBO 931; ter vergelijking met 
voorgaande jaren: inclusief dubbelleden komt dit op 1071.

Jaarverslag Jeugd, seizoen 2012-2013

Ook in 2012-2023 had de NOSBO, net als het vorige seizoen, geen bestuurslid jeugdzaken. De 
werkzaamheden werden opnieuw verdeeld over hetzelfde vijftal Grigori Kodentsov 
(publiciteit), Roland Kroezen (wedstrijdleiding en ratingverwerking), Fons van Hamond 
(administratie/organisatie en website), Ernst Leeftink (Grand Prix) en Trevor Mooijman 
(basisschoolkampioenschap). Op de achtergrond was Theo Mooijman meedenkend 
commissielid.

De grootste successen werden geboekt door de Paardensprongleden. Eelke de Boer pakte de 
nationale dubbel, door zowel de individuele- als teamtitel te pakken bij de E-spelers. De 
teamtitel pakt hij samen met zijn Paardensprong clubgenoten Jonas Hilwerda, Thijmen 
Bourgonjen en Silvan Heijnen.
Ook andere jeugdspelers waren succesvol op landelijke kampioenschappen. Zilver was er voor 
de net 14 jaar geworden Jorden van Foreest bij het kampioenschap van A-spelers in Sneek. Ook 
een tweede plaats was er voor Tycho Bruggink bij het E kampioenschap.
Derde plaatsen waren er voor Lucas van Foreest (tweevoudig, als twaalfjarige bij de B’s en ook 
in zijn eigen categorie D), Jonas Hilwerda (ook al E, het hele podium was dus NOSBO gekleurd)
en Lyne Bruggink bij de meisjes H.
Ook Unitas pakte een landelijke titel, die bij de teamspelers in de D categorie. Lucas van 
Foreest, Adrian Kuiper, Pieter van Foreest, Ruben Bourgonjen en Tom Stomphorst hadden allen
een belangrijke bijdrage in het behalen van deze titel. De Paardensprong miste hier het brons op
anderhalf bordpunt.

Melchior Hillenkamp en Jonas Hilwerda haalden tweede plaatsen bij het NK snelschaak en 
Jorden van Foreest en opnieuw Jonas Hilwerda pakten het zilver bij het open NK. Jonas 
Hilwerda pakte wel de open NK rapid in de categorie 2003. Het kampioenschap bij de meisjes 
1992-1994 was een prooi voor Evie Warmelink.
De NOSBO organiseerde zelf ook kampioenschappen. Voor het tweede opeenvolgende jaar in 
de tweede week van de Kerstvakantie. De titels gingen naar Frank van der Werff (A), Lisanne 
Waardenburg (B en meisjes B), Adrian Kuiper (C), Feline Waardenburg (meisjes C), Eelke de 
Boer (D en E) en Gerbrich Kroon (meisjes D, na beslissingstweekamp).
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Eind april was de pupillendag. Wederom niet massaal bezocht, maar toch leidend tot de 
volgende kampioenen: Hugo Timmer (F), Mieke Nissen (meisjes F), Tristan van Foreest (G), 
Loek van der Hagen (H) en Lyne Bruggink (meisjes H).
De teamkampioenschappen werden gewonnen door Unitas (C), Paardensprong (D én E) en Ten
Boer (pupillen, officieus)
Het NOSBO basisscholenkampioenschap werd gewonnen door OBS De Veldkei uit Assen. 
Helaas was er op de landelijke kampioenschap dit jaar weinig succes te melden.
De snelschaakkampioenschappen werden weer georganiseerd samen met de volwassenen. 
NOSBO kampioen werd Jorden van Foreest, die en passant ook de titel bij de C jeugd opstreek. 
Ivo Maris (A), Lucas van Foreest (D) en Eelke de Boer (E) waren de andere jeugdkampioenen.
Het stappenkampioenschap leverde in september de volgende winnaars op: Eelke de Boer (stap
4), Martijn van Nimwegen (3), Joris Spanje (2), Jaimey van Hoove (1) en Jiang Kuitert (staploos).

Onder NOSBO vlag werden ook weer vele Grand Prix georganiseerd. Het eindklassement werd
gewonnen door Marrit Adema een in Meppel woonachtig FSB lid. Wel een teken van de 
populariteit van deze cyclus.
Marrit won wel de cyclus, maar geen van de toernooien. Ook in lagere groepen kun je veel 
punten scoren, alleen in de A groep kun je het toernooi winnen.
Eelke de Boer, wie anders, won de meeste toernooien, namelijk 3 (Groningen, Hoogeveen en 
NOSBO). Twee maal winst was er voor Daniel Apol (Ten Boer en Emmen), en de volgende 
spelers wonnen eenmaal: Leonard in ’t Veen (Veendam), Carmen Brouwers (Schaakfestival), 
Ruben Bourgonjen (Van der Linde), Raymon Oord (Unitas), Pieter van Foreest (Assen), Gerbert 
Leeftink (Scepu) en Jesper Post (Roden/Leek).

Het toernooi van Oostermoer werd gewonnen door de Duitser Michael Mönster, terwijl Ruben 
Bourgonjen ruim 150 anderen achter zich hield bij het toernooi van de Paardensprong.
De Paardensprong won ook het eerste teamkampioenschap om de Noordelijke 
Jeugdcompetitie. Philidor Leeuwarden werd knap naar een tweede plaats verwezen.

Bij de Friese GP’s waren diverse toernooien een prooi van NOSBO spelers. Jonas Hilwerda won 
in Buitenpost en Bolsward. Silvan Heijnen (Leeuwarden), Luca Petrelli (Damwoude) en Martijn 
van Nimwegen (Heerenveen) waren ook succesvol over de grens. Alle Friese toernooien 
werden ook weer verwerkt in de Noordelijke JeugdRating.

De NOSBO organiseerde tweemaal een Jeugdleidersvergadering. Op 19 november en 20 juni 
waren er bijeenkomsten in Groningen. Op de laatste bijeenkomst trad Theo Mooijman na 11 jaar
terug uit de jeugdcommissie.

Een paar dagen na de juni JLV werd bekend dat Petra Raaijen bestuurslid jeugdzaken van de 
NOSBO wil worden. Op de september ALV zal ze worden voorgedragen.

Roland Kroezen
Voorzitter NOSBO
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Jaarverslag Competitieleider seizoen 2012-2013

Net als in het vorige seizoen was ook in het seizoen 2012-2013 de landelijke beker één van de 
weinige hoogtepunten van de NOSBO teams in de KNSB-competitie. Dit seizoen was het de 
Groninger Combinatie die de finaledag wist te halen. Helaas was de finale tegen HMC Den 
Bosch net één brug te ver. Deze werd met 2½-1½ verloren.

Dezelfde Groninger Combinatie (GC) maakte onder deze een start in de Meesterklasse, als 
samenwerkingsverband tussen sc Groningen en Unitas. Het werd toch weer een moeizaam 
seizoen, waarin echter wel precies de goede teams werden verslagen, namelijk de drie die onder
GC eindigden. Een zevende plaats was het uiteindelijke resultaat.

In de eerste klasse A kwam GC 2 uit. Het seizoen begon uitstekend, met een overwinning op 
titelkandidaat Amstelveen, maar in de rest van het seizoen wist dit team er nog slechts één 
puntje bij te sprokkelen. Ze wisten nog wel het roemruchte HSG achter zich te houden, maar de 
negende plek betekende wel degradatie.

Toch speelt er komend seizoen weer een NOSBO team in de eerste klasse, want in de tweede 
klasse A was SISSA een klasse apart. Ondanks dat er tweemaal gelijkgespeeld werd, was de 
kloof met de andere verenigingen erg groot. Aan de andere kant van de ranglijst was GC 4 (het 
oude Groningen 2, vorig seizoen gepromoveerd) net een maatje te klein. Ondanks dat er zes 
punten werden gehaald, was dat niet voldoende om de negende plaats te ontlopen. In de 
slotronde was SISSA het team dat middels een 7½-½ overwinning het beslissende zetje gaf.
In de tweede klasse B ging het met GC 3 ook niet zoals vooraf gehoopt, maar in hun geval was 
zes punten wel voldoende voor een achtste plaats en daarmee handhaving.

In de derde klasse A moesten we ook tot de slotronde wachten voor het enige NOSBO duel 
werd gespeeld. Assen versloeg de Spassky’s met 5-3 en beëindigde daarmee het seizoen op een 
opnieuw uitstekende derde plaats. Voor de adepten van Boris eindigde het seizoen na de 
nederlaag in Drenthe op plaats 7.
Het gepromoveerde Staunton leek in de derde klasse B op een fraaie vierde plaats te eindigen, 
maar verloor na afloop van het seizoen achter de groene tafel nog een bordpunt en zakte 
daardoor naar een nog steeds nette vijfde plaats.

In de strijd om de KNSB beker haalde de Groninger Combinatie dus de finale. Bekerhouder 
SISSA crashte al in de derde ronde, na vier remises tegen Enschede. Dezelfde ronde was 
Staunton de mindere van het sterke Apeldoorn. Assen en de Spassky’s waren er in ronde 2 
uitgegaan, terwijl NOSBO bekerwinnaar Unitas in de eerste ronde sneuvelde.

Door de goede prestaties van SISSA in de KNSB competitie het vorige seizoen, stonden er in de 
NOSBO promotieklasse twee promotieplaatsen op het spel. SISSA 2 leek op voorhand gezien de
gemiddelde ratings de favoriet, maar het team struikelde moeizaam naar de uiteindelijke 
bevrijdende tweede plaats. Op grote achterstand van ESG, dat als enige smetje op het blazoen 
kon aantekenen dat er in de slotronde werd verloren van Unitas. Weg was de honderd procent 
score en het gapende gat met de concurrentie. Onderaan slechts één degradant. Een viertal 
teams ontliepen elkaar niet zoveel, maar uiteindelijk was Het Kasteel het haasje. 
De Coevordenaren doen weer een stapje terug.

Ook in de eerste klassen was er sprake van extra promotie. En dat kwam goed uit, want er 
waren twee teams die met kop en schouders boven hun poulegenoten uitsteken. SISSA 3 won in
1A alle negen wedstrijden en Staunton 2 was met winst in al hun acht wedstrijden al even 
dominant in 1B. Gelukkig was er dus nog een kruimeltje voor de rest om om te spelen. 
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En dat ging naar Leek, dat in 1A redelijk in het spoor van SISSA 3 kon blijven. De enige 
degradant uit de eerste klasse kwam ook uit de A groep. ESG 3 was duidelijk niet opgewassen 
tegen de concurrentie, getuige de negen nederlagen. Uit 1B degradeerde geen team, daar deze 
poule na de late terugtrekking van Unitas 3 maar met negen teams speelde.

Ook in de tweede klasse A was er een team met honderd procent. SISSA 4 won alle zeven 
wedstrijden en werd kampioen. Dat werd Bedum in 2B, maar pas na een beslissingswedstrijd 
tegen JH Kruit, die met 4-2 werd gewonnen. Troost voor de Stadskanaalsters was, dat het team 
wel beste tweede werd en daardoor ook promoveerde. In de tweede klasse C was Van der 
Linde 2 uiteindelijk de sterkste. Er waren uiteindelijk geen degradanten uit de tweede klasse.

Ook waren er nog 3 derde klasse poules, bestaande uit vier teams ieder, die een dubbelrondige 
competitie afwerkten. De kampioenen waren Bedum 2 (A), Ter Apel (B) en Lewenborg 2 (C).

De strijd om de NOSBO beker leverde een op papier toch wel verrassende winnaar op. Maar 
wat is een verrassing als je eerste twee borden bezet worden door Peter Riksten en Harold van 
Heeringen. Veendam maakte goed gebruik van de kracht van deze spelers en samen met Olaf 
Cliteur en Bart Romijn werden eerst SISSA 2 en daarna in de finale ESG verslagen. Dat laatste 
was nog spannend genoeg, want de wedstrijd eindigde in 2-2 en het snelschaken daarna ook. 
Na het wegstrepen van het resultaat aan het laatste bord, bleek Veendam de winnaar.

Jaarverslag Wedstrijden, seizoen 2012-2013

Ook in 2010-2011 werden weer vier kampioenschappen georganiseerd door de NOSBO.

Opnieuw was het eerste kampioenschap die om de rapidtitel. Met 32 deelnemers kende de 
vijfde editie van dit toernooi een ten opzichte van het vorige jaar een stabiel aantal. Twee jaar 
nadat hij het toernooi voor het eerst won, was Erik Hoeksema op 9 november voor de tweede 
maal de winnaar. Zes punten volstonden in zeven ronden. Met een halfje achterstand werd 
Jasper Geurink tweede, op de voet gevolgd door een vijftal dat gedeeld derde werd en bestond 
uit Bert van der Marel, Geon Knol, Peter Bosker, Minko Pieters en Bruno Jelic.

Vanwege omstandigheden verviel het snelschaakkampioenschap eind januari en werd eerst het 
toernooi om het Persoonlijk Kampioenschap georganiseerd. Bij afwezigheid van Erik Hoeksema
was de strijd om de titel volledig open, maar met een score die Hoeksema zelf nooit behaalde 
veegde Bert van der Marel de vloer aan met de rest van het 46 koppige deelnemersveld. Zeven 
uit zeven was de perfecte score van de schakende barman, die 28 jaar na zijn eerste NOSBO 
titel, voor de tweede maal de regionale beste was. Op een vol punt achterstand eindigde Pieter 
Tromp op een ongedeelde tweede plaats. Ook de derde plek was voor één enkele speler, in dit 
geval Edwin Zuiderweg.
De seniorentitel was ook voor Van der Marel, terwijl Frans Vermeulen de beste veteraan was. 
Enige vrouwelijke deelnemer was Brechtje Hoogeboom. Opkomst was in dit geval voldoende 
voor de titel.

Vervolgens dan toch het toernooi om de snelschaaktitels. Oppermachtig was Jorden van 
Foreest, waarschijnlijk de jongste NOSBO snelschaakkampioen uit de geschiedenis. En passant 
werd ook de c-jeugdtitel gepakt. Bij de a-jeugd won Ivo Maris. D-jeugdkampioen werd Lucas 
van Foreest, terwijl Eelke de Boer de titel bij de e-jeugd pakte. Er waren geen b-spelers. In het 
algeheel klassement maakten Erik-Jan Hummel en Erik Hoeksema het podium vol. Er waren 32 
deelnemers.
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Twaalf deelnemende teams bij het Snelschaken voor teams zorgden weer voor een goede omzet
en veel jolijt. De top vier van de voorronde ging door voor een knock-out halve finale, waarvan 
de winnaars om de uiteindelijke titel speelden. De Groninger Combinatie, bestaande uit Erik 
Hoeksema, Jasper geurink, Alef Boer en Roel Donker wonnen de voorronde en de halve finale 
en uiteindelijk ook de finale tegen SISSA. De laatste wedstrijd eindigde in 4-0. Derde werd een 
team van oud-Lewenborg spelers.

Ook nu weer een afsluiting met de traditionele, maar niet minder gemeende, bedankjes. Fons 
van Hamond voor het opnieuw inslaan van de prijzen in natura voor de 
snelschaakkampioenschappen. En natuurlijk weer voor het Jannes van der Wal 
Denksportcentrum en de beheerders daarvan, Bert van der Marel en Judith Valkenburg.

Roland Kroezen
Wedstrijdleider NOSBO

Jaarverslag diplomaconsul 2012-2013

Een goed jaar wat het aantal examenkandidaten betreft. Vorig seizoen een daling van 5,7% nu 
weer een stijging van 5,5%. In totaal 347 afgenomen examens. In de zeven seizoenen, dat ik dit 
werk als diplomaconsul mag doen, heb ik 2.115 examens mogen nakijken en beoordelen.
Afgelopen seizoen hebben 15 schaakclubs (van de 30) examens afgenomen: Assen,  E.S.G., 
Haren, Hoogeveen, Leek, v.d. Linde, Oostermoer, de Paardensprong, Roden, ScepU, het 
Schaakkwartier, Staunton, Ten Boer, Unitas en Veendam. 
Verder hebben scholen uit Assen, Groningen, Grijpskerk, Hoogeveen, Valthermond en zelfs uit 
Dokkum stappen-examens aangevraagd en afgenomen.
Ook dit seizoen hebben weer jeugdleiders en moeders van schaakkinderen examens gedaan!

De jeugdleiders wil ik hartelijk bedanken voor de prettige wijze van communiceren.
Een aandachtspuntje voor de jeugdleiders: zorg voor duidelijke leesbare namen van de 
examenkandidaten. Dat werkt voor mij prettig om de diploma’s correct in te vullen.

aantal afgenomen en verwerkte examens:
opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6

2010/2011 23 172 102 39 6 4 3
2011/2012 51 142 72 45 17 2 -
2012/2013 51 6 150 79 30 18 8 5
 Opmerking: De plusexamens zijn hierin opgenomen.

aantal geslaagden:
opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6

2010/2011 19 160 86 34 5 4 3
2011/2012 39 128 55 37 17 1
2012/2013 42 6 136 67 28 18 6 3

percentage aantal geslaagden:
opstapje 1 opstapje 2 stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 stap 6

2010/2011 83% 93% 84% 87% 83% 100% 100%
2011/2012 76% 90% 76% 82% 100% 50%
2012/2013 82% 100% 91% 85% 93% 100% 75% 60%
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totaal aantal examenkandidaten vanaf januari 2006:
afgenomen geslaagd  afgewezen  perc. geslaagden

2006/2007 265 239 26 90%
2007/2008 226 206 20 91%
2008/2009 307 287 20 93%
2009/2010 292 271 21 93%
2010/2011 349 311 38 89%
2011/2012 329 277 52 84%
2012/2013 347 312 35 90%

totaal 2115 1903 212 90%

Wout Admiraal, diplomaconsul 1 augustus 2013 

Plannen voor de competitie 2013-2014.

Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker dat door terugloop en vergrijzing van het 
ledenbestand verenigingen er voor het nieuwe seizoen achter komen dat de beoogde deelname 
aan de competitie ineens niet meer haalbaar is. Verder blijft het aantal teams in de competitie 
verder afnemen. Het wordt al heel moeilijk om bij handhaven van het aantal teams en borden 
per klasse het komend seizoen nog een derde klasse te organiseren, uitgaande van ten naaste bij
gelijkwaardige teams en niet te grote reisafstanden. 
Het bestuur ziet uit deze situatie eigenlijk maar één uitweg: omvormen van de derde klasse in 
een recreatieve klasse en vrije inschrijving in de tweede klasse. (met handhaving van de 
teamgrootte)
In de tweede klasse zal gestreefd worden naar regionaal ingedeelde poules van 8 zestallen. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden dat naar verwachting drie of vier poules. 
Daarnaast rijst uit de 'buzz' in de Nosbo het vermoeden dat wat betreft de eerste klasse 
onderhand een meerderheid aan het ontstaan is die de uitbreiding van 8 naar 10 teams in 2005 
liever weer ongedaan wil maken.
Daatdoor komt er ook weer meer speelruimte in het comp. schema.
De keuzes waarvoor de vergadering staat zijn de volgende:
1. Kiezen voor recreatieve derde klasse en tweede klasse met open inschrijving.
2. Kiezen voor 8 of 10 teams in de eerste klasse

Promotie/degradatie NOSBO competitie 2013-2014

Omdat tijdens de ALV nog niet alle deelnemende teams bekend zijn, worden hieronder vier 
scenario's gepresenteerd voor de promotie/degradatieregeling. Daarvan vallen er twee af door 
de keuze van de ALV voor 8 of 10 teams in de eerste klasse. Welke uiteindelijk van kracht 
wordt, hangt af van het aantal poules in de tweede klasse en wordt dus bij de start van de 
competitie in de tweede klasse bekend gemaakt.

Vier scenario's, ervan uitgaande dat er vrije inschrijving is in de tweede klasse en dat de derde 
klasse een recreatieklasse wordt
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scenario 1
Eerste klasse blijft zoals deze nu is, met poules die bestaan uit 10 teams en er zijn 3 tweede 
klasse poules

Bij 0 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummer 10 degradeert
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 10 en de slechtste nummer 9 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 1 degradant uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 2 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 9 en 10 en de slechtste nummer 8 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 3 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 4 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 7 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

scenario 2
Eerste klasse blijft zoals deze nu is, met poules die bestaan uit 10 teams en er zijn 4 tweede 
klasse poules

Bij 0 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummer 10 degradeert
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 1 degradant uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 9 en 10 en de slechtste nummer 8 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 2 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren
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Bij 3 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 7 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 4 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

scenario 3
Eerste klasse verandert naar poules die bestaan uit 8 teams en er zijn 3 tweede klasse poules

Bij 0 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummer 10 degradeert
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 7 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 1 degradant uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 2 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7, 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 6 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 3 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 4 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 5 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

scenario 4
Eerste klasse verandert naar poules die bestaan uit 8 teams en er zijn 4 tweede klasse poules

Bij 0 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummer 10 degradeert
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren
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Bij 1 degradant uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 7, 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 6 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 2 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 3 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 en de slechtste nummer 5 
degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Bij 4 degradanten uit de KNSB
Promotieklasse: De nummer 1 promoveert, de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Eerste klasse: De nummers 1 promoveren, de nummers 5, 6, 7, 8, 9 en 10 degraderen
Tweede klasse: De nummers 1 promoveren

Begroting 2014

De penningmeester heeft iets meer tijd nodig om de laatste wijzigingen door te voeren.
De begroting wordt spoedig nagezonden
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NOSBO, Functieoverzicht, d.d. 1 september 2013

A: Aftredend
B: Benoemd
S: Sinds

Bestuur 
A B S

Voorzitter R.P. (Roland) Kroezen 2016 2013 2008
Secretaris (sinds 01-08-13) F. (Frans) van Amerongen 2016 2013 2013
Penningmeester (sinds ..-08-13) E. (Evert) Hondema 2016 2013 2013
Competitieleider B. (Bart) Romijn 2014 2011 2005
Ledenadministrateur W. (Wout) Admiraal 2014 2011 2005 
Lid (Secretaris t/m 01-08-13) G. (Grigori) Kodentsov 2013 2010 2010
Lid (Penningmeester t/m ..-08-13) L. (Leunis) Maas 2013 2010 2004
Wedstrijdleider VACATURE

Kandidaatlid jeugdzaken P. (Petra) Raaijen

Jeugdcommissie
Door het opstappen van Theo Mooijman op 20 juni is de jeugdcommissie de facto opgeheven. 
Het enig overgebleven lid Ernst Leeftink is nu vermeld bij Overige functies.
Het is aan kandidaatlid Petra Raaijen en de jeugdleiders van de verenigingen om na haar 
benoeming nieuwe afspraken te maken over de manier waarop de samenwerking tussen 
bestuur en verenigingen/jeugdleiders vorm gegeven gaat worden.

Bondsraadleden 2012-2013 A B S
1e lid G. (Grigori) Kodentsov 2013 2010 2010
2e lid R.P. (Roland) Kroezen 2016 2012 2012
1e plaatsvervangend lid B. (Bart) Romijn 2015 2011 2011
2e plaatsvervangend lid VACATURE

Commissie van Beroep 2012-2013
Vereniging A B S

D.H. (Douwe) Algera SV Van der Linde 2013 2010 2001
G.P. (Gerard) Bakker SC Bedum 2014 2011 1996
R.G. (Job) Holtz SC Groningen 2014 2011 1993
M.W. (Menno) Keizer SC Roden 2013 2010 2010
E.J. (Eric Jan) Walinga JSV SISSA 2013 2010 1998

Kascommissie 2013-2014
SC Dwingeloo
SC Eelde/Paterswolde

Overige functies
Diplomaconsul W. (Wout) Admiraal
Materiaalcommissaris G. (Geert) Drent
Webmaster A.H.M. (Fons) van Hamond
Coordinator Grand Prix L.E. (Ernst) Leeftink
Kalendercoördinator F. (Frans) van Amerongen (in samenwerking met L.E. 

(Ernst) Leeftink en A.H.M. (Fons) van Hamond)
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Wijziging Huishoudelijk Reglement
Naast elkaar bestaande tekst en wijzigingsvoorstel. Onderstreept: te wijzigen/wijziging. 
Stukken tekst zonder wijziging zijn vaak aangegeven met: (...)
Algemeen: 'individuele leden' vervangen door 'persoonlijke leden' (Statuten art. 5 lid 2c)

Versie 10 okt. 2012

Artikel 1 : Middelen
De NOSBO tracht het in de Statuten genoemde doel 
tebereiken door: 
a. het voor leden organiseren van: 

1. competities tussen verenigingsteams; 
2. bekercompetities tussen 

verenigingsteams;
3. persoonlijke kampioenschappen; 
4. persoonlijke 

snelschaakkampioenschappen; 
b. het niet uitsluitend voor leden organiseren 

van:
1. rapidcompetities voor teams; 
2. bedrijfsschaakkampioenschappen; 
3. snelschaakkampioenschappen voor 

teams; 
4. schoolschaakcompetities; 

c. het uitgeven van een eigen orgaan; 
lid d - g ongewijzigd

Artikel 2 : Aansluiting 
a. Een schaakvereniging kan op elk moment een

verzoek tot aansluiting (...)
b. Wijzigingen in de ledenlijst van een 

schaakvereniging moeten direct schriftelijk 
worden meegedeeld aan de 
ledenadministrateur van de NOSBO.

Artikel 3 : Beëindiging van de aansluiting 
ongewijzigd

Artikel 4 : Categorieën leden
De leden van de NOSBO zijn te verdelen in leden 
van bij de NOSBO aangesloten verenigingen en 
individuele leden. Deze twee categorieën leden 
hebben dezelfde rechten en plichten. De leden van 
de NOSBO worden ingedeeld in drie 
leeftijdscategorieën: senioren, junioren en 
aspiranten. - 
De leeftijdsgrenzen worden vastgesteld in overleg 
met het bestuur en de bondsraad van de KNSB. 

Artikel 5 : Ereleden
ongewijzigd

Artikel 6 : Contributies 
... individuele leden ...

Versie 18 sept. 2013

Artikel 1 : Middelen
De NOSBO tracht het in de Statuten genoemde doel 
tebereiken door: 
a. het voor leden organiseren van: 

1. competities tussen verenigingsteams; 
2. bekercompetities tussen 

verenigingsteams;
3. persoonlijke kampioenschappen; 
4. persoonlijke 

snelschaakkampioenschappen; 
5. persoonlijke rapidkampioenschappen

b. het niet uitsluitend voor leden organiseren 
van:
1. snelschaakkampioenschappen voor 

teams; 
2. schoolschaakcompetities; 

c. het   onderhouden van een website
lid d - g ongewijzigd

Artikel 2 : Aansluiting 
a. Een schaakvereniging kan op elk moment een

verzoek tot .(...)
b. Wijzigingen in de ledenlijst van een 

schaakvereniging moeten direct schriftelijk of 
per e-mail   worden meegedeeld aan de 
ledenadministrateur van de NOSBO. Bij 
invoering van de Online Ledenadministratie 
door de KNSB dient de aangewezen 
verenigingsfunctionaris de wijzigingen direct 
zelf door te voeren in de administratie van de 
KNSB.

Artikel 3 : Beëindiging van de aansluiting 
ongewijzigd

Artikel 4 : Categorieën leden
De leden van de NOSBO zijn te verdelen in leden 
van bij de NOSBO aangesloten verenigingen en  
persoonlijke leden. Deze twee categorieën leden 
hebben dezelfde rechten en plichten. De leden van 
de NOSBO worden ingedeeld in twee 
leeftijdscategorieën: senioren en junioren. 
De leeftijdsgrenzen worden vastgesteld in overleg 
met het bestuur en de bondsraad van de KNSB. 

Artikel 5 : Ereleden
ongewijzigd

Artikel 6 : Contributies 
... persoonlijke leden...
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Artikel 7 : Het bestuur 
a. Het bestuur van de NOSBO kent in elk geval 

de volgende functies: voorzitter, secretaris, 
penningmeester,   competitieleider, 
ledenadministrateur, wedstrijdleider, 
jeugdleider en redacteur. 

b. De secretaris (...)
c. Het bestuur (...)
d. De voorzitter (...)
e. De secretaris (...) 
f. De penningmeester (...) bescheiden ter 

beschikking aan de kascommissie, zoals 
vermeld in artikel 9, lid 2 van de Statuten. (...)

g. De competitieleider  leidt de competitie van 
teams, de bekerwedstrijden en de 
rapidcompetitie voor viertallen. Hij houdt 
hiervan een administratie bij. (...)

h. De wedstrijdleider leidt de wedstrijden om de
persoonlijke kampioenschappen, de 
snelschaakwedstrijden en de 
bedrijfsschaakcompetitie.  (...)

i. De jeugdleider regelt de wedstrijden om de 
persoonlijke jeugdkampioenschappen, (...)
 De jeugdleider wordt  bijgestaan door de 
jeugdcommissie, waarvan hij voorzitter is.  
(...)

j. De ledenadministrateur  (...)
k. De redacteur redigeert het contactorgaan van 

de NOSBO en is verantwoordelijk voor de 
verschijning. Op de Algemene 
Ledenvergadering brengt hij schriftelijk 
verslag uit over het redactiebeleid. 

l. Permanente of incidentele taken (...)
m. Het bestuur kan (...)
n. Het bestuur kan voor de uitvoering van 

specifieke taken functionarissen aanstellen, 
zoals een diplomaconsul, (...)

Artikel 8 : Commissie van Beroep 
Ongewijzigd

Artikel 9 : Jeugdcommissie 
het hele artikel vervalt Het bestaan en werking 
van een bestuurscie hoort niet in het HR.

Artikel 10 : Vertegenwoordiging in de 
Bondsraadvergadering van de KNSB

a. Op de Algemene Ledenvergadering van de 
KNSB, de Bondsraadvergadering, is de 
NOSBO vertegenwoordigd door vier 
afgevaardigden, waarvan twee bestuursleden
van de NOSBO  (...)

b. De afgevaardigden worden gekozen voor een
tijdvak van vier jaar en zijn direct 
herkiesbaar. 

Artikel 7 : Het bestuur 
a. Het bestuur van de NOSBO kent in elk geval 

de volgende functies: voorzitter, secretaris, 
penningmeester, ledenadministrateur, en 
bestuursleden voor competitie-, wedstrijd- en 
jeugdzaken.

b. De secretaris (...)
c. Het bestuur (...)
d. De voorzitter (...)
e. De secretaris (...)
f. De penningmeester (...) bescheiden ter 

beschikking aan de kascommissie, zoals 
vermeld in artikel 9, lid 3 van de Statuten. (...)

g. Het bestuurslid competitiezaken leidt de 
competitie van teams en de bekerwedstrijden.
Hij houdt hiervan een administratie bij. (...)

h. Het bestuurslid wedstrijdzaken leidt de 
wedstrijden om de persoonlijke 
kampioenschappen en de 
snelschaakwedstrijden. (...)

i. Het bestuurslid jeugdzaken regelt de 
wedstrijden om de persoonlijke 
jeugdkampioenschappen, (...) De jeugdleider 
kan worden bijgestaan door de jeugdcom-
missie, waarvan hij voorzitter is.  (..)

j. De ledenadministrateur  (...)
k. Permanente of incidentele taken (...)
l. Het bestuur kan (...)
m. Het bestuur kan voor de uitvoering van 

specifieke taken functionarissen aanstellen, 
zoals een webmaster, diplomaconsul, (...)

Artikel 8 : Commissie van Beroep 
Ongewijzigd

Artikel 9 : Vertegenwoordiging in (...)
a. Op de Algemene Ledenvergadering van de 
KNSB, de Bondsraadvergadering, is de NOSBO 
vertegenwoordigd door twee afgevaardigden, 
waarvan minstens één bestuurslid van de NOSBO. 
(...)
b. De afgevaardigden worden gekozen voor een 
tijdvak van drie jaar en zijn direct herkiesbaar. 
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Artikel 11 : Contactorganen van de KNSB 
en de NOSBO

a. De leden ontvangen de contactorganen van 
de KNSB en de NOSBO.  

b. Het contactorgaan van de NOSBO verschijnt 
minimaal vier keer per jaar. 
Het laatste nummer voor een Algemene 
Ledenvergadering bevat de agenda voor die 
vergadering. Ook kunnen de jaarverslagen als
genoemd in artikel 7 van dit reglement in dit 
nummer worden gepubliceerd. 

Artikel 12 : Toernooikalender 
ongewijzigd

Artikel 13 : De Algemene 
Ledenvergadering 

... individuele leden ...

Artikel 14 : Het stemrecht 
... individuele leden ...

Artikel 15 : Het stemmen 
ongewijzigd

Artikel 16  Verspreiding Reglementen 
Van alle binnen de NOSBO gebruikte reglementen 
verstrekt de NOSBO aan de aangesloten 
verenigingen de meest recente versie. Elke 
verstrekking gaat vergezeld van een volledige index
van de reglementen met hun verschijningsdatum  .   
Tevens wordt een overzicht verstrekt van de in de 
reglementen vermelde nader vast te stellen 
geldbedragen. 

Artikel 17 : Wijziging Huishoudelijk 
Reglement

ongewijzigd

Artikel 18 : Slotbepalingen 
(...) Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in 
de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 
2012 en is na vaststelling in werking getreden.

Artikel 10 : Contactorganen. ..
a. De leden ontvangen het contactorgaan van de 
KNSB 
b. Het contactorgaan van de NOSBO is de website. 
De agenda en stukken van de Algemene 
Ledenvergadering worden gepubliceerd op de 
NOSBOwebsite. 

Artikel 11 : Toernooikalender 
ongewijzigd

Artikel 12 : De Algemene 
Ledenvergadering 

... persoonlijke leden...

Artikel 13 : Het stemrecht 
... persoonlijke leden ...

Artikel 15 : Het stemmen 
ongewijzigd

Artikel 15  Verspreiding Reglementen 
Van alle binnen de NOSBO gebruikte reglementen 
publiceert het bestuur de meest recente versie op de
website alsmede van de in de reglementen 
vermelde nader vast te stellen geldbedragen. 

Artikel 17 : Wijziging Huishoudelijk 
Reglement

ongewijzigd

Artikel 18 : Slotbepalingen 
(...) Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in 
de Algemene Ledenvergadering van 18 september 
2013 en is na vaststelling in werking getreden.
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Wijziging reglement Jeugdclubcompetitie

Reglement op de Jeugdcompetitie
Inleiding
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de jaarlijks door de Nosbo 
te organiseren jeugdcompetitie voor 
verenigingsteams in de verschillende 
leeftijdscategorieën. 

Artikel 19
a.  Een op te stellen speler moet: 
1.  voldoen aan het leeftijdscriterium van de 
betreffende categorie; 
2.  uitgezonderd categorie E, op het tijdstip van de 
wedstrijd als lid bij de Nosbo 
staan ingeschreven; 
3.  uitgezonderd de KNSB-jeugdcompetitie, niet 
eerder in het seizoen voor een 
andere bij de KNSB aangesloten vereniging in 
competitieverband zijn 
uitgekomen. 
b.  Een speler uit categorie E die niet als lid bij de 
Nosbo staat ingeschreven, moet in 
Groningen of Drenthe wonen. 
c.  Voor een team (...)
d.  Een team dient (...)
e.  Een team moet (...)
f.  Voor finale- of (...)

Artikel 20
b.  Bij overtreding van artikel 19 lid c. verklaart (...)
c.  De in het vorige lid genoemde sanctie is, zonodig
cumulatief, van toepassing bij overtreding van 
artikel 19 lid d

Reglement op de Jeugdcompetitie
Inleiding
Artikel 1
idem

Artikel 19
a.  Een op te stellen speler moet: 
1.  voldoen aan het leeftijdscriterium van de 
betreffende categorie; 
2.  op het tijdstip van de wedstrijd als lid bij de 
Nosbo staan ingeschreven; 
3.  uitgezonderd de KNSB-jeugdcompetitie, niet 
eerder in het seizoen voor een 
andere bij de KNSB aangesloten vereniging in 
jeugdcompetitieverband zijn 
uitgekomen. 
b.  Voor een team dat (...)
c.  Een team dient (...)
d.  Een team moet  (...)
e.  Voor finale- (...)

Artikel 20
b.  Bij overtreding van artikel 19 lid b. verklaart (...)
c.  De in het vorige lid genoemde sanctie is, zonodig
cumulatief, van toepassing bij overtreding van 
artikel 19 lid c.

Nosbo ALV 18-9-2013   16



Wijziging Competitiereglement

Algemeen: vervang 'de competitieleider' door 'het bestuurslid competitie '
(...) = ongewijzigde tekst
doorgehaalde tekst is bestaand, te vervangen
cursief onderstreept is nieuwe/vervangende tekst

Artikel 5
a. (...)
b. De verenigingen moeten uiterlijk 10 september schriftelijk aan de competitieleider het 

aantal teams opgeven waarmee zij wensen deel te nemen. De competitieleider kan de 
aanmeldingstermijn voor de laagste klasse verlengen met maximaal 6 weken.
Teams die op grond van resultaten in het voorgaande seizoen recht hebben op deelname in de 
promotieklasse en de eerste klasse worden geacht die plaats in het nieuwe seizoen in te nemen. 
Verenigingen die hieraan niet kunnen voldoen, zijn verplicht dit voor 1 juli te melden aan de 
competitieleider. *)

c. Teams kunnen voor de tweede en de derde klasse als jeugdteam worden opgegeven. Na 
sluiting van de aanmeldingstermijn volgens lid b ligt vast welke teams jeugdteam zijn.

d. De competitieleider kan bij aanmelding of terugtrekking van een team na de sluiting van 
de aanmeldings betreffende termijn, of bij herhaald niet opkomen van een team, de 
betreffende vereniging een boete opleggen waarvan de hoogte vooraf wordt vastgesteld 
door de Algemene Ledenvergadering.

e.
Artikel 9

a. In de tweede, eerste en promotieklasse alle klassen behalve de laagste wordt in het algemeen 
in de verschillende groepen een halve competitie gespeeld.

b. De derde laagste klasse wordt door de competitieleider ingedeeld op een wijze die het meest 
past bij het aantal teams. Gestreefd wordt naar een zuidelijke en een noordelijke groep 
met 7 ronden Zwitsers of groepen van 7 of 8 teams met een halve competitie. De 
competitieleider presenteert de hoofdlijnen van de beoogde opzet in de voorafgaande  Algemene 
Vergadering *

Artikel 44
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2009 18 september 
2013 en treedt in werking met ingang van het competitieseizoen 2009/2010 2013/2014.

 * toelichting: in art. 5b en 9b wordt enerzijds het primaat van de Ledenvergadering voor de 
inrichting van de competitie bevestigd, anderzijds wordt geregeld dat de competitieleider meer 
speelruimte heeft bij het passend inrichten van een competitie in de laagste klasse. Verder krijgt de 
CL in een vroeger stadium het gewenste inzicht in de samenstelling van de hoogste klassen.Tijdige 
opstelling van het programma is daar van belang, omdat in die klassen soms al kort na de ALV de 
competitie van start gaat.)
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