Plannen bestuur
De langzaam maar zeker verder teruglopende ledenaantallen maken het noodzakelijk steeds te
blijven zoeken naar manieren om onze sport aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden.
De meeste winst is uiteraard te boeken bij een uitdagend aanbod voor de instromende jeugdleden
met het doel de echt geïnteresseerden langer vast te houden.
Verder moeten we zorgen dat het voor ex-(jeugd)schakers de moeite waard is om als zij toe zijn
aan een nieuwe vrijetijdsbesteding, weer te kiezen voor schaken, ic. een schaakclub.
De NOSBO organiseert nu twee competities, in poules en volgens afvalsysteem, maar ze hebben
een ding gemeen: de bloedserieuze ratrace van de krochten van de regio naar de top: de KNSBbeker of het landskampioenschap. En dat dat laatste mogelijk is, zal SISSA ons dit jaar gaan
bewijzen.
Er zijn schakers die best een potje tegen een andere club willen spelen, maar dan zonder de druk
van 'het club-/teambelang'. Schaken als ontspanning.
Voor clubs is het makkelijker een aantrekkelijk aanbod van activiteiten (anders dan de eeuwige
interne competitie) te realiseren als niet bijna elke speelavond ruimte en stilte gezocht moet
worden voor weer een externe wedstrijd.
Het bestuur wil in samenspraak met de verenigingen het komend jaar bekijken hoe het aantal
externe-competitieavonden beperkt kan worden, om ruimte te maken voor een nieuwe
bondsviertallencompetitie en voor andere clubactiviteiten.
Op het ogenblik worden wedstrijden in verschillende klassen van de competitie in verschillende
weken georganiseerd. Dat heeft als voordeel dat kleinbehuisde clubs niet meerdere teams tegelijk
hoeven te ontvangen. Ook kan bij afwezigheid van een speler vaak iemand invallen zonder dat
voor zijn eigen team een ander moet invallen. Dit laatste, het meermalen in een speelronde kunnen
uitkomen voor een team van je vereniging is al heel lang mogelijk in de NOSBOcompetitie, maar
het wordt ook wel beschouwd als competitievervalsing.
Onze zuiderburen van de SBO hebben al jaren ervaring met een viertallencompetitie waarbij het
alleen maar gaat om een leuke pot schaken buiten de deur, zonder dat er aan het eind van het
seizoen promotie of degradatie op het spel staat. Ieder mag er zijn eigen doelen in zoeken. En
volgend jaar worden de viertallen opnieuw ingedeeld op basis van speelsterkte en regio.
Het is mogelijk zowel in de viertallen mee te spelen als in de competitie (NOSBOof ook KNSB).
De NOSBO gaat vanaf nu de 'vrije klasse', tot vorig jaar de Derde klasse, ombouwen tot een
aantrekkelijke viertallencompetitie waarin we graag zien dat ook teams met wat sterkere spelers
dan gebruikelijk in de derde klasse, zich gaan inschrijven. Hoe meer teams, des te makkelijker is
het om voor alle teams redelijk gelijkwaardige tegenstanders in de regio te vinden.
We hebben al een afspraak met de SBO om indien mogelijk en gewenst een aantal teams uit
elkaars viertallencompetities over te nemen. Ideaal zou zijn als er een zuidelijke NOSBOviertallenpoule komt met een paar SBO-teams van bijv. Hardenberg en een noordelijke SBO-poule
met viertallen van bijv. Hoogeveen en Het Kasteel.
Verder willen we de Competitie verder stroomlijnen en alle teams, ook die in de tweede klasse,
vanaf 2015 uit achttallen laten bestaan.
Wij vragen de verenigingen nadrukkelijk om na te denken of het nog nodig is om tot de laatste
man in de NOSBO-competitie uit te komen, of dat er ook liefhebbers zijn voor serieuze partijen
(dat wel!) in viertallen, waar dan niet het verbeten gevecht om kampioenschap en degradatie
voorop staat.
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