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Agenda ALV NOSBO van 28 mei 2008  

 

Aanvang: 19.30 uur 

 

Plaats: Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 12 september 2007 

 

4. Financiële stukken 

 

a. jaarrekening 2007 

b. aangepaste begroting 2008 en begroting 2009 

c. balans per 31 december 2007 

d. verslag van de kascommissie 

e. benoeming nieuwe kascommissie 

 

5. Reglementen 

 

a. voorstel nieuw reglement NOSBO- bekercompetitie 

b. richtlijnen betreffende mobiele telefoons tijdens competitiewedstrijden 

 

6. Competities 

 

a. concept-indeling promotieklasse, eerste klasse en tweede klasse 

 

De clubs kunnen tot 15 augustus hun reacties op de concept-indeling kenbaar maken aan 

de competitieleider. 

 

b. viertallen in de derde klasse 

 

Het bestuur is van plan met een voorstel te komen in de derde klasse met viertallen te 

spelen. Voordat het bestuur met dit voorstel komt, wil het graag met de algemene 

ledenvergadering hierover van gedachten wisselen. Wanneer op deze algemene 

ledenvergadering een meerderheid aanwezig is voor de invoering van viertallen in de 

derde klasse, zal het bestuur op de a.l.v. in september een voorstel daartoe indienen. 

 

7. Evaluatie cyclus van open toernooien 

 

Dit seizoen zijn er zes toernooien aangemeld voor de cyclus van open toernooien. 

De open cyclus kost veel geld en levert naar de mening van het bestuur weinig op. 

Het bestuur wil graag van de verenigingen horen of we door moeten gaan met de cyclus. 
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8. Verkiezingen 

 

Door het opschuiven van Ynte Visser van de portefeuille “wedstrijdleider” naar de 

portefeuille “jeugdzaken” is er een vacature binnen het bestuur ontstaan. 

Het bestuur stelt kandidaat: Roland Kroezen. 

 

9. Vacatures 

 

De voorzitter doet hierover een mededeling.  

 

10. KNSB-zaken 

 

11. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de NOSBO van 12 september 2007  

 

Aanwezig: Wout Admiraal (bestuur), Floris Zoutman (Groningen),  Johan Zwanepol 

(Groningen), Derk Schuttel (Grijpskerk), Jacob Bosgra (Lewenborg),  Trevor 

Mooijman (Veendam/SO-ON), Jan Hollander (Staunton), Bernard Bontjer 

(HSP), Roland Kroezen (SISSA), Gerjan ter Wal (Het Kasteel), Sjoerd 

Homminga (Assen), Dik Kruithof (FSB), Piet Brouwer (Roden), Bob van 

Maanen (Roden), Taco van der Poel (Unitas), Micha Jans (Unitas), Maarten 

Klijn (Haren), Jan Hovius (Haren), Bert Janmaat (Hoogeveen), Wim de Berg 

(Hoogeveen), Alex v.d. Berg (Bedum), Klaas Fongers (Bedum), Ynte Visser 

(bestuur), Bart Romijn (bestuur), Paul Zilverberg (bestuur), Ton Selten (ESG), 

Bert van Till (DAC), Henk Haisma (Groningen), Leunis Maas (bestuur) en Piet 

Mulder (bestuur). 

 

Afwezig (m.k.): Eelde-Paterswolde, Spassky’s, Van der Linde, Dwingeloo, 

Valthermond, J.H. Kruit, Ten Boer, Oostermoer en Ter Apel. 

 

 

1. Opening 

 

Piet Mulder opent de vergadering om 19.30 uur. 

 

2. Mededelingen 

 

Piet Mulder roept de verenigingen op hun teams tijdig voor de competitie aan te melden. 

De brief van schaakclub Groningen inzake het jeugdteam van Unitas 3, wordt onder punt 7 

behandeld. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 30 mei 2007  

 

Maarten Klijn vraagt wat de NOSBO gaat doen ter gelegenheid van het 80- jarig bestaan. 

Piet Mulder deelt mede dat dat nog niet bekend is. 
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Roland Kroezen informeert naar de invoering van het Fischer- tempo bij de persoonlijke 

NOSBO- kampioenschappen. 

Ynte Visser deelt mede dat de invoering van het Fischer- tempo wordt uitgesteld tot het 

volgend seizoen omdat er geen geschikte klokken zijn. Dit seizoen wordt er nog in het oude 

tempo gespeeld. 

Piet doet een oproep aan de verenigingen een contactpersoon aan te wijzen voor de 

persoonlijke NOSBO- kampioenschappen. 

In de begroting is € 500,- opgenomen voor de cyclus van open toernooien in het nieuwe 

seizoen. 

 

4. Jaarverslagen 

 

De jaarverslagen van de secretaris, de competitieleider, de wedstrijdleider en de 

diplomaconsul worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

5. Plannen 

 

Competitieleider 

 

Bart Romijn deelt mede dat Ter Apel en Dwingeloo zich nog niet hebben aangemeld voor de 

competitie. Gaten die ontstaan door de terugtrekking van teams, worden niet meer opgevuld.  

Floris Zoutman vraagt zich af waarom in de promotieklasse en de eerste klassen in dezelfde 

week gespeeld wordt. 

Henk Haisma vraagt zich af of daar een bepaalde filosofie achter zit. 

Micha Jans merkt op dat de filosofie niet gewijzigd is. 

 

Wedstrijdleider 

 

De tweede avond van het bedrijfsschaak is niet op 31 oktober maar op 7 november. 

 

Bestuurslid jeugdzaken 

 

Er heeft zich geen kandidaat gemeld. Het bestuur heeft Ynte Visser als interne kandidaat 

achter de hand. 

 

De plannen van de competitieleider, de wedstrijdleider en het bestuurslid jeugdzaken worden 

goedgekeurd. 

 

6. Evaluatie eerste jaar cyclus van open toernooien 

 

De deelnemers aan de cyclus vonden het leuk. Het bestuur ziet voldoende reden het nieuwe 

seizoen door te gaan. De algemene ledenvergadering ondersteunt dit plan. 

 

7. Brief van schaakclub Groningen betreffende Unitas 3 + Reglementen 

 

Brief van schaakclub Groningen betreffende Unitas 3 

 

In de brief stelt het bestuur van schaakclub Groningen voor dat voor de duur van één jaar 

wordt toegestaan dat alle jeugdspelers van Unitas 3 het recht blijven houden uit te komen in 

de onderbond voor hun ‘eigen’ club. 
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Piet Mulder merkt op dat het bestuur initiatieven t.a.v. de jeugd ondersteunt maar neemt het 

voorstel van schaakclub Groningen niet over. 

Henk Haisma deelt mede dat schaakclub Groningen niet door de Stichting Schaak en Unitas 

op de hoogte is gesteld van dit initiatief. Er is sprake van een club- overstijgende activiteit. 

Schaakclub Groningen ondersteunt dit initiatief.  

Ook Sjoerd Homminga ondersteunt dit initiatief. Spelers moeten de kans krijgen zoveel 

mogelijk te spelen. 

Taco van der Poel merkt op dat Unitas het betreurt dat de verenigingen van tevoren niet goed 

geïnformeerd zijn. 

Johan Zwanepol is van mening dat er sprake is van ronselpraktijken. Dit had niet mogen 

gebeuren.  

De consequentie van Unitas 3 als jeugdteam is dat de spelers van het oude Unitas 3 in een 

lager team spelen.  

Derk Schuttel merkt op dat wanneer je niet in het talententeam uitkomt, je dan geen 

aanvullende training krijgt. 

Wim de Berg is van mening dat het enige wat voor dispensatie pleit, het clubbelang van 

schaakclub Groningen is. 

Ton Selten stelt voor alleen dit seizoen dispensatie aan de spelers van Unitas 3 te verlenen op 

voorwaarde dat de KNSB ook dispensatie verleent. 

Aan het eind van de discussie wordt het voorstel, zoals verwoord door Ton Selten, in 

stemming gebracht. Er zijn 35 stemmen voor, 11 tegen en 7 onthoudingen. Het bestuur zal het 

aangenomen voorstel uitvoeren. 

 

Voorstel tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden 

 

Floris Zoutman vraagt hoe het zit met de wedstrijdleiders bij de gezamenlijke slotrondes. 

Bart Romijn deelt mede dat de laatste zin van art. 17 uitkomst biedt. 

Als lid van de reglementencommissie heeft Wim van Beersum per e-mail een tweetal 

aanpassingen voorgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op de speelgerechtigdheid van 

de wedstrijdleider en op de aanmelding van teams voor de competitie. 

 

Het voorstel wordt aangenomen met de door Wim van Beersum voorgestelde aanpassingen. 

 

Het reglement voor de cyclus van open toernooien wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

8. Prijsuitreiking seizoen 2006-2007 + loting beker 

 

De verlote klok wordt gewonnen door SISSA 4. 

 

De kampioensschaal voor de kampioen van de promotieklasse wordt nu niet uitgereikt omdat 

Spassky’s zich voor deze vergadering heeft afgemeld. De secretaris zorgt ervoor dat de 

kampioensschaal alsnog bij Spassky’s terecht komt. 

Piet Mulder reikt aan alle kampioenen een oorkonde uit. 

 

De loting voor de voorronde van de beker ziet er als volgt uit: 

 

Ten Boer- ESG 

Veendam- Staunton 

Leek- Unitas 

Van der Linde- DAC 
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De wedstrijden worden gespeeld in de week van 8 tot en met 12 oktober. 

 

9. Verkiezingen 

 

Leunis Maas wordt als bestuurslid herkozen. Hij blijft penningmeester. 

Douwe Algera en Eric-Jan Walinga worden herkozen als lid van de Commissie van Beroep. 

 

10. Vacatures 

 

Op 17 juli jl. heeft de secretaris een e-mail naar de voorzitters en de secretarissen van de 

verenigingen gestuurd met het verzoek het bestuur te wijzen op geschikte kandidaten voor een 

aantal vacatures. Op de e-mail is geen enkele reactie binnengekomen.  

Piet Mulder doet een dringend beroep op de clubs om kandidaten aan te melden. 

 

11. KNSB-zaken 

 

De Bondsraad van de KNSB heeft in zijn vergadering van 9 juni jl. besloten de samenstelling 

van de delegaties van de onderbonden te halveren. 

Piet Mulder zit namens het bestuur in de Bondsraad (plaatsvervangend lid: Bart Romijn), 

terwijl Jan Hollander namens de verenigingen in de Bondsraad zit (plaatsvervangend lid: 

Henk Haisma) 

Piet Mulder bedankt Sjoerd Jan Burgsma voor bewezen diensten. 

De eerstvolgende Bondsraadvergadering wordt op 29 september gehouden. 

 

12. W.v.t.t.k./rondvraag 

 

Derk Schuttel deelt mede dat er plannen zijn in Groningen een cursus voor arbiters te 

organiseren. Verder wordt ook gekeken naar de mogelijkheid een jeugdleiderscursus te 

organiseren. 

Henk Haisma vraagt hoe het zit met de vervanging bij afwezigheid van Hiddo.  

De vertegenwoordiger van de SO-ON geeft een toelichting. 

Ynte Visser heeft in maart in Haren een versnelde cursus voor arbiters gegeven. 

 

13. Sluiting 

 

Piet Mulder sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

Groningen, 2 december 2007. 

Paul Zilverberg. 
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Besluitenlijst- en actielijst: 

 

1. De jaarverslagen van de secretaris, de competitieleider, de wedstrijdleider en de 

diplomaconsul worden goedgekeurd. 

2. De plannen van de competitieleider, de wedstrijdleider en het bestuurslid jeugdzaken 

worden goedgekeurd. 

3. De algemene ledenvergadering ondersteunt het plan het nieuwe seizoen met de cyclus 

van open toernooien door te gaan. 

4. Aan de jeugdspelers van Unitas 3 wordt voor één seizoen dispensatie verleend ook 

voor hun eigen vereniging in de onderbond te spelen op voorwaarde dat de KNSB ook 

dispensatie verleent. 

5. Het voorstel tot wijziging van het reglement op de competitiewedstrijden wordt 

aangenomen met de twee door de reglementencommissie voorgestelde aanpassingen. 

6. Het reglement voor de cyclus van open toernooien wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. Leunis Maas wordt als bestuurslid herkozen. Hij blijft penningmeester. 

8. Douwe Algera en Eric-Jan Walinga worden herkozen als lid van de Commissie van 

Beroep. 
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  Jaarrekening 2007 van    
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 Groningen, 14 mei 2008    
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Algemene 

reserve 
Jubileum 

Fonds VOF JUF 
Wedstrijd 

Fonds   

         

Stand per 1 januari   13.179,06         976,53      2.151,09         300,00      1.000,00    

Resultaat 2006          10,56-       

Resultaat 2007     1.500,14-       

Onttrekking  1651,09  -651,09  -1.000,00   

Dotatie   -223,47 223,47      

Stand per 31 december   13.095,98      1.200,00      1.500,00         300,00                 -      

         

         

         

 INHOUD        

         

 Balans per 31-12-2007       

 Exploitatierekening 2007      

 Exploitatierekening 2007 t.o.v. de Begroting 2007    

 Toelichting op de balans      

 Toelichting op de exploitatierekening     

         

 Bijlagen        

         

 Overzicht kostenplaatsen      

 Begroting 2008 en 2009      

         

         

Algemeen 
 
Wederom hebben we in 2007 ingeteerd op onze reserves. Fors nu, geen ramp, we zijn per slot 
van rekening geen beleggersclub, maar dat kan niet veel langer doorgaan. De reserves zijn nog 
steeds  voldoende, maar veel ruimte laten ze niet meer. De begroting voor 2008 is dan ook met 
€ 200 naar beneden toe bijgesteld naar € 0. 
Hoewel met betrekking tot 2009 een aantal zaken nog onzeker is, is ook de begroting 2009 
opge-steld met 2007 als uitgangspunt. Verwacht wordt, dat het ledental zich zal stabiliseren op 
het huidige niveau, zodat aan de inkomstenkant geen duidelijke verbetering is te verwachten. 
Consequentie daarvan is, dat de kosten strak in de hand zullen moeten worden gehouden. Een 
schone taak voor de portefeuillehouders om, waar mogelijk, te schrappen in hun uitgaven. 
 

Resultaat 
 
Het resultaat over het boekjaar 2007 is € 1500 negatief tegen € 10 negatief in 2006. De 
belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een verdere teruggang in inkomsten plm. € 600. Bovendien 
zijn dit jaar een-malig extra kosten gemaakt voor steun aan het Harmonietoernooi € 340 en de 
aanschaf van een kampioensschaal € 80. Verder zijn van SO-ON meer uren afgenomen dan in 
2006. 
Het bestuur stelt voor het negatief resultaat in mindering te brengen op het kapitaal. Verder 
wordt voorgesteld het wedstrijdfonds te laten vervallen en het vereningins ondersteuningsfonds 
voor 5 jaar te fixeren op € 1.500. Deze voorstellen zijn nog niet in de balans verwerkt. In 
onderstaande tabel zijn de gevolgen daarvan wel weergegeven. 
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       ACTIVA  

         

BALANS per 31 december 2007        

         

 31 december 2007  31 december 2006  

         

Vaste activa         

         

Materiele vaste activa         

         

Inventarissen   292,00    466,00  

         

Vorderingen         

         

debiteuren 193,09    514,01    

overlopende activa 0,00    280,77    

   193,09    794,78  

         

Liquide middelen         

         

postbank 8.557,20    9.643,29    

rabo 0,00    833,41    

roparco 9.103,01    8.661,10    

   17.660,21    19.137,80  

         

         

   18.145,30    20.398,58  

         

       PASSIVA  

Eigen vermogen         

         

kapitaal 12.968,80    13.179,06    

resultaat verslagjaar -1.500,16    -10,26    

   11.468,64    13.168,80  

         

Reserves         

         

jubileumfonds 1.176,53    976,53    

verenigingsondersteuningsfonds 2.151,09    2.151,09    

jeugduitzendfonds 300,00    300,00    

wedstrijdfonds 1.000,00    1.000,00    

   4.627,62    4.427,62  

         

Schulden         

         

krediteuren 1.154,34    730,30    

Overlopende passiva 894,70    2.071,86    

   2.049,04    2.802,16  

         

         

   18.145,30    20.398,58  
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NOSBO Schaakbond         

       

Inkomsten 2007  2006  

         

Contributies         

         

Ontvangen van verenigingen 38.992,71    39.972,59    

Betaald aan de KNSB 29.456,76    30.328,24    

   9.535,95    9.644,35  

         

Overige Inkomsten         

         

Inschrijfgelden 2.950,40    2.993,40    

Diplomaconsul 261,20    659,04    

Diversen 60,00    120,00    

   3.271,60    3.772,44  

         

Kosten         

         

diensten van derden 4.337,02    3.183,95    

onderhoud materialen 0,00    148,15    

drukwerk en kantoorbehoeften 675,44    547,24    

porti 734,64    638,01    

lidmaatschappen en abonnementen 87,63    119,63    

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.270,55    2.756,63    

prijzen 5.252,76    4.705,34    

zaal- en materiaalhuur 829,22    669,84    

afschrijvingskosten 174,00    186,90    

overige kosten 191,12    690,69    

   14.552,38    13.646,38  

tekort uit exploitatie   -1.744,83    -229,59  

         

rentebate   244,69    219,33  

tekort   -1.500,14    -10,26  
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NOSBO Schaakbond Werkelijk  Begroot  

       

Inkomsten 2007  2007  

         

Contributies         

         

Ontvangen van verenigingen 38.992,71    43.000,00    

Betaald aan de KNSB 29.456,76    32.700,00    

   9.535,95    10.300,00  

         

Overige Inkomsten         

         

Inschrijfgelden 2.950,40    4.100,00    

Diplomaconsul 261,20    400,00    

Diversen 60,00    0,00    

   3.271,60    4.500,00  

         

Kosten         

         

diensten van derden 4.337,02    4.200,00    

scholing en cursussen 0,00    0,00    

onderhoud materialen 0,00    100,00    

drukwerk en kantoorbehoeften 675,44    1.000,00    

porti 734,64    1.000,00    

lidmaatschappen en abonnementen 87,63    200,00    

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.270,55    3.000,00    

prijzen 5.252,76    4.600,00    

zaal- en materiaalhuur 829,22    900,00    

afschrijvingskosten 174,00    200,00    

overige kosten 191,12    800,00    

   14.552,38    16.000,00  

tekort uit exploitatie   -1.744,83    -1.200,00  

         

rentebate   244,69    200,00  

tekort   -1.500,14    -1.000,00  
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NOSBO Schaakbond    

      

Toelichting op de balans    

      

 Inventarissen    

      

  Het verloop in 2006 is als volgt:    

      

  Aanschafwaarde 01/01 2006  7.381,76  

  cumulatieve afschrijving t/m 2006  -6.915,76  

  boekwaarde 01/01 2007  466,00  

  geïnvesteerd in 2007  0,00  

  afschrijving 2007  -174,00  

  boekwaarde 31/12/2007  292,00  

      

 Vorderingen    

      

  debiteuren    

      

  Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen contributies    

      

 Eigen vermogen    

      

  kapitaal    

      

  De mutatie is als volgt:    

      

  stand 01/01 2007  13.179,06  

  tekort 2006  -10,26  

  dotatie aan jubileumfonds  -200,00  

  stand 31/12 2006  12.968,80  

      

 Schulden    

      

  krediteuren    

      

  Dit betreft hoofdzakelijk nota's van SO-ON.    

      

  overlopende passiva    

      

  Dit betreft hoofdzakelijk nog te betalen onkostendeclaraties.     
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NOSBO Schaakbond    

      

Toelichting op de exploitatierekening    

      

 Contributies    

      

  De netto contributies zijn lager dan vorig jaar.    

  Dit wordt veroorzaakt door een verdere afname van het ledental in 2007. 

      

 Diplomaconsul    

      

  Het aantal afgenomen diploma's was in 2007 aanzienlijk lager dan in 2006.   

  Bovendien is in 2007 de voorraad blanko diploma's aangevuld. Dit is rechtstreeks t.l.v. het 

  resultaat gebracht.    

      

 Kosten    

      

  

De totale kosten zijn plm. € 900 hoger dan in 2006. Met name de post diensten van derden en prijzen 
zijn fors hoger.  

      

  Diensten van derden. Dit betreft voornamelijk door SO-ON in rekening gebrachte uren voor 

  uitbesteed werk. In 2006 zijn er, door ziekte van een SO-ON medewerker, minder uren   

  afgenomen dan in 2007.     
      

  Prijzen: Hieronder is o.a. een post opgenomen van € 340 voor het Harmonietoernooi.  

  Dit betreft een eenmalige bijdrage i.v.m. het wegvallen van sponsoren.   

  Verder is dit jaar een kampioensschaal aangeschaft en zijn de oorkondes voor de kampioenen 

  heringevoerd.     
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NOSBO Schaakbond        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  BIJLAGEN      
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NOSBO Schaakbond          

          

Overzicht exploitatie per kostenplaats         

          

 Werkelijk  Begroot  Begroot  Herzien  Werkelijk 

 2007  2007  2008  2006  2006 

          

Publicaties 1.853,27  1.800,00  1.800,00  1.800,00  1.509,96 

Wedstrijdschaak 2.396,70  2.050,00  2.050,00  1.800,00  1.734,28 

Jeugdschaak 4.636,61  4.200,00  3.900,00  4.500,00  3.294,29 

Bedrijfsschaak 0,00  0,00  0,00  0,00  22,68 

Competitie 1.075,39  1.300,00  1.100,00  1.250,00  1.233,19 

Bestuurskosten 180,70  1.300,00  600,00  1.200,00  1.141,45 

Vrouwenschaak 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Overige 964,13  650,00  450,00  650,00  751,19 

 11.106,80   11.300,00   9.900,00   11.200,00  9.687,04 

          

Contributies 9.535,95  10.300,00  9.900,00  11.100,00  9.644,35 

Overige opbrengsten 244,69  200,00  200,00  200,00  219,33 

Afschrijvingen -174,00  -200,00  -200,00  -200,00  -186,90 

 9.606,64  10.300,00  9.900,00  11.100,00  9.676,78 

          

Exploitatieresultaat -1.500,16  -1.000,00  0,00  -100,00  -10,26 

Toevoeging aan reserves 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

          

Over/-tekort -1.500,16  -1.000,00  0,00  -100,00  -10,26 

          
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Hoewel per kostenplaats behoorlijke verschillen zijn te constateren, is het 
kosten- niveau vrijwel gelijk aan de begroting. 
Aan de inkomstenkant zien we dat m.n. de contributieinkomsten wederom zijn 
afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de nog steeds dalende 
ledenaantallen. 

Aan de kostenkant valt met name de sterke stijging van de posten jeugdschaak 
en wedstrijdschaak op. 
Helaas lijkt de trend weer te zijn omgebogen. Na een scherpe daling van de 
kosten in 2006 een lichte verhoging in 2007. 
Aan de portefeuillehouders de taak om nogmaals kritisch naar de uitgaven te 
kijken en waar mogelijk bezuinigingen door te voeren. 
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NOSBO Schaakbond   Begroting    

       

Inkomsten 2009  2008  

         

Contributies         

         

Ontvangen van verenigingen 39.000,00    40.400,00    

Betaald aan de KNSB 30.000,00    30.500,00    

   9.000,00    9.900,00  

         

Overige Inkomsten         

         

Inschrijfgelden 3.000,00    3.000,00    

Diplomaconsul 400,00    700,00    

Diversen 200,00    200,00    

   3.600,00    3.900,00  

         

Kosten         

         

diensten van derden 3.500,00    3.500,00    

scholing en cursussen 0,00    0,00    

onderhoud materialen 100,00    100,00    

drukwerk en kantoorbehoeften 600,00    600,00    

porti 700,00    700,00    

lidmaatschappen en abonnementen 100,00    200,00    

reis- en verblijfs- en representatiekosten 2.000,00    2.600,00    

prijzen 4.500,00    4.400,00    

zaal- en materiaalhuur 900,00    900,00    

afschrijvingskosten 200,00    200,00    

overige kosten 200,00    800,00    

   12.800,00    14.000,00  

tekort uit exploitatie   -200,00    -200,00  

         

rentebate   200,00    200,00  

tekort   0,00    0,00  
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5. Reglementen 

 

5a. Reglement NOSBO bekercompetitie 

 

Voor u ligt een voorstel voor een nieuw reglement voor de NOSBO bekercompetitie. 

Essentieel in dit voorstel is dat iedere vereniging voor ieder team dat deelneemt aan de 

NOSBO-competitie, een bekerteam kan aanmelden.  
 

Artikel 1 

De NOSBO organiseert jaarlijks bekerwedstrijden voor verenigingsteams. De leiding ervan berust bij een door 

het NOSBO-bestuur aangewezen functionaris. 

 

Artikel 2 

De competitieleider beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen. Tegen een beslissing van de 

competitieleider is beroep mogelijk conform het bepaalde in artikel 3 van het competitiereglement van de 

NOSBO. 

 

Artikel 3 

Tot deelname zijn gerechtigd alle teams van de verenigingen die uitkomen in de NOSBO-competitie. 

Aanmelden kan uiterlijk tot voor aanvang van de NOSBO-ALV in september, bij de competitieleider. 

 

Artikel 4 

Bij het terugtrekken van een team of bij het niet opkomen dagen voor een vastgestelde wedstrijd wordt een boete 

opgelegd waarvan de hoogte vooraf is vastgesteld door de ALV. 

 

Artikel 5 

De wedstrijden worden gespeeld in de maanden oktober t/m mei volgens het knock-outsysteem (het team dat 

verliest is uitgeschakeld). De organisator stelt datum, tijd en locatie van de wedstrijden vast. In onderling overleg 

kunnen de verenigingen een andere locatie of een eerder tijdstip kiezen. 

 

Artikel 6 

De paring geschiedt door loting. In principe is er een voorronde om het aantal teams terug te brengen tot een 

macht van 2. Sterke teams kunnen worden vrijgesteld van de voorronde. De organisator houdt bij de loting van 

de voorronde en rondes met meer dan 16 teams rekening met de reisafstanden. Voor de loting in deze rondes 

vormt hij eerst enkele regionale groepen, waarbinnen loting plaatsvindt. Ook stimuleert hij het spelen van 

gezamenlijk georganiseerde rondes. 

 

Artikel 7 

De wedstrijden worden aan vier borden gespeeld; een speler kan ook wedstrijdleider zijn. 

Elke op te stellen speler moet: 

a. ingeschreven zijn geweest bij de KNSB als lid van de betreffende vereniging; 

b. voor de betreffende vereniging zijn aangemeld voor de NOSBO-competitie of daarin zijn uitgekomen; 

c. op de speeldatum speelgerechtigd zijn voor het overeenkomstige team in de NOSBO- competitie.  

 

Artikel 8 

Het is niet toegestaan een speler voor dezelfde bekerronde nogmaals op te stellen. 

 

Artikel 9 

a. Het opstellen van een speler in strijd met artikel 7 of 8 betekent verlies van de partij voor die speler. 

b. Vooruitspelen van partijen is niet toegestaan, een team dat niet opkomt verliest met 4-0. 

 

Artikel 10 

Het thuisspelende team zorgt voor de wedstrijdleider. Voor aanvang van de wedstrijd overhandigen de 

teamleiders gelijktijdig de opstelling aan de wedstrijdleider. Nadat de opstellingen bekend zijn, wordt geloot 

welk team wit heeft aan bord 1. De kleur wisselt per bord. 

 

Artikel 11 

Het speeltempo is 40 zetten in 1 uur en 45 minuten, gevolgd door 15 minuten extra voor de rest van de partij. 
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Artikel 12 

Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft behaald. Indien de wedstrijd in 2-2 

eindigt, spelen dezelfde spelers tegen elkaar met verwisselde kleuren een snelschaakpartij van 5 min. p.p.p.p. Is 

na het snelschaken de stand weer gelijk, dan wordt de uitslag bepaald aan de eerste drie borden van de gewone 

partijen. Is de stand dan nog gelijk, dan is de uitslag aan de eerste twee borden van de gewone partijen bepalend; 

is de stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan het eerste bord doorslaggevend. 

Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist het resultaat aan de eerste drie borden in het 

snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag van de eerste twee borden; is ook dit gelijk dan 

beslist het resultaat aan het eerste bord. Indien alle partijen in remise zijn geëindigd, dan wordt er geloot. 

 

Artikel 13 

a. 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. 

b. De ondertekening van het wedstrijdformulier impliceert de juistheid van alle daarop vermelde gegevens. 

c. De wedstrijdleider bewaart het ondertekende wedstrijdformulier tot één maand nadat de 

bekercompetitie is beëindigd. 

d. De competitieleider kan op elk moment het ondertekende wedstrijdformulier opvragen bij de 

wedstrijdleider. 

e. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd het on-line 

wedstrijdformulier wordt ingevuld en verzonden. 

 

Artikel 14 

De winnaar van de NOSBO- beker heeft het recht om het volgende jaar mee te spelen in de bekercompetitie van 

de KNSB. Dit recht schuift door wanneer er geen gebruik van gemaakt wordt, of mag worden wegens promotie 

naar de KNSB. Het valt dan toe aan het team dat het verst is doorgedrongen. Betreft dit meer dan 1 team, dan 

beslissen de bordpunten van de laatste wedstrijd en zonodig weglating van lagere borden en tenslotte loting. 

 

Artikel 15 

Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2008 en geldt vanaf het seizoen 

2008/2009. 

 

 

 

5b. Richtlijnen voor arbiters tijdens NOSBO - competitiewedstrijden 

     ten aanzien van mobiele telefoons en andere elektronische communicatiemiddelen. 

 

Uit het NOSBO Reglement op de Competitiewedstrijden 

Artikel 16 

a) Er wordt gespeeld volgens de meest recente KNSB-uitgave van de “Regels voor het 

schaakspel” van de wereldschaakbond FIDE, tenzij in dit reglement anders is bepaald. 

b) Elke vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat in haar speellokaal tijdens NOSBO- 

wedstrijden een exemplaar van dit en van het FIDE-reglement aanwezig is. 

 

Uit de FIDE Regels voor het schaakspel 

Artikel 12.2 

a) Tijdens het spelen is het spelers verboden gebruik te maken van enigerlei aantekening, 

informatiebron of advies of op een ander schaakbord te analyseren. 

b) Het is ten strengste verboden om mobiele telefoons of andere elektronische 

communicatiemiddelen zonder toestemming van de arbiter, naar het spelersgebied mee te 

      nemen. Als een mobiele telefoon van een speler tijdens de partij in het spelersgebied 

      afgaat, dan verliest die speler de partij. Het resultaat van de tegenstander wordt door de 

      arbiter vastgesteld. 
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Uit de NOSBO competitiegids 

Opmerkingen en mededelingen: 

Het FIDE-reglement zegt dat mobiele telefoons niet meegenomen mogen worden naar de 

speelzaal, tenzij de arbiter dit toestaat. De NOSBO verleent voor wedstrijden voor de 

competitie dispensatie voor het bij zich hebben van mobiele telefoons. Het spreekt voor zich 

dat de wedstrijdleider voorafgaand aan de wedstrijd meldt dat de telefoons uit moeten staan. 

 

Er zijn twee redenen waarom mobiele telefoons niet aan mogen staan tijdens 

schaakwedstrijden: 

1) Als de mobiele telefoon afgaat is dat hinderlijk; niet alleen voor de tegenstander, maar 

voor iedereen die bij de wedstrijd betrokken is. 

2)   Een mobiele telefoon kan tevens een computer met diverse schaakfuncties zijn. 

      Het is niet de taak van de arbiter om de technische mogelijkheden van een mobiele 

      telefoon te onderzoeken. Daarom dient hij er altijd van uit te gaan dat een mobiele 

      telefoon tevens een schaakcomputer is. 

 

Voor aanvang van de wedstrijd herinnert de arbiter de spelers er aan dat dit de laatste kans is 

de mobiele telefoon uit te zetten. Ook de trilfunctie is verboden. 

Wie daarna wordt betrapt met een mobiele telefoon die aan staat, krijgt een nul. 

Wie daarna wordt betrapt met een mobiele telefoon in de hand, krijgt een nul. 

Het is de taak van de arbiter deze nul op eigen initiatief uit te delen; er is geen claim van de 

tegenstander voor nodig. 

Het NOSBO-bestuur verzoekt de tegenstander protest aan te tekenen als de arbiter in 

bovengenoemde gevallen in gebreke blijft. 

 

Een speler kan voor aanvang van de wedstrijd de arbiter toestemming vragen om zijn mobiele 

telefoon aan te laten. Hij dient daarbij de redenen van zijn verzoek toe te lichten. 

Als de arbiter van mening is dat het een redelijk verzoek betreft, en als de mobiele telefoon 

over een trilfunctie beschikt die zo weinig mogelijk merkbaar is voor de andere spelers, kan 

hij het verzoek op de volgende manieren honoreren: 

a) De speler geeft de mobiele telefoon af aan de arbiter. Die neemt in eerste instantie op, en 

als het om het belangrijke gesprek gaat, geeft hij de mobiele telefoon aan de speler. Het 

gesprek moet uiteraard buiten de speelzaal gevoerd worden. 

b) De speler houdt de mobiele telefoon op zak. Als de telefoon afgaat moet de speler met de 

telefoon in zijn zak naar de arbiter toegaan en hem toestemming vragen het gesprek te 

voeren, uiteraard buiten de speelzaal. 

In beide gevallen licht de arbiter de andere spelers in dat er sprake is van een toegestane 

mobiele telefoon. Dat vermindert de commotie als hij afgaat. 

Als de mobiele telefoon niet over een trilfunctie beschikt die zo weinig mogelijk merkbaar is 

voor de andere spelers, kan de speler het telefoonnummer van de speelzaal doorgeven aan de 

belangrijke gesprekspartner. 

 

Om een lang verhaal kort te maken: mobiele telefoons en schaken gaan niet samen. 

Iedereen begrijpt dat je tijdens de partij geen openingsboek of een pocket Fritz naast het bord 

mag neerleggen. Een mobiele telefoon kan beide functies herbergen. 

Mobiele telefoons moeten gewoon uit staan. De arbiters hebben hierin een opvoedkundige 

functie, ze moeten ervoor zorgen dat alle spelers dit gegeven als vanzelfsprekend gaan 

ervaren. Via de telefoon van de zaal is iedereen bereikbaar. Een speler die na alle 

herinneringen zijn mobiele telefoon toch aan laat staan, verdient een nul. Altijd.                      
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6. Competities 

 

6a. Concept-indeling promotieklasse, eerste klasse en tweede klasse 

      seizoen 2008-2009 

 
    Promotieklasse Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Roden          0  0  x . . . . . . . . . 

2.  Assen          0  0  . x . . . . . . . . 

3.  Oostermoer     0  0  . . x . . . . . . . 

4.  SISSA 2        0  0  . . . x . . . . . . 

5.  Van der Linde  0  0  . . . . x . . . . . 

6.  Groningen 5    0  0  . . . . . x . . . . 

7.  Groningen 3    0  0  . . . . . . x . . . 

8.  Staunton 2     0  0  . . . . . . . x . . 

9.  Haren 2        0  0  . . . . . . . . x . 

10. Groningen 4    0  0  . . . . . . . . . x 

 

          Ronde: 1 

ma 22 sep Roden         - Assen         - 

ma 22 sep Staunton 2    - SISSA 2       - 

di 23 sep Groningen 3   - Van der Linde - 

di 23 sep Groningen 4   - Groningen 5   - 

vr 26 sep Haren 2       - Oostermoer    - 

 

          Ronde: 2 

ma 27 okt SISSA 2       - Haren 2       - 

di 28 okt Groningen 5   - Groningen 3   - 

do 30 okt Oostermoer    - Roden         - 

vr 31 okt Assen         - Groningen 4   - 

vr 31 okt Van der Linde - Staunton 2    - 

 

          Ronde: 3 

ma 17 nov Roden         - SISSA 2       - 

ma 17 nov Staunton 2    - Groningen 5   - 

di 18 nov Groningen 4   - Groningen 3   - 

vr 21 nov Assen         - Oostermoer    - 

vr 21 nov Haren 2       - Van der Linde - 

 

          Ronde: 4 

ma 08 dec SISSA 2       - Assen         - 

di 09 dec Groningen 5   - Haren 2       - 

di 09 dec Groningen 3   - Staunton 2    - 

do 11 dec Oostermoer    - Groningen 4   - 

vr 12 dec Van der Linde - Roden         - 

 

          Ronde: 5 

ma 02 feb Roden         - Groningen 5   - 

di 03 feb Groningen 4   - Staunton 2    - 

do 05 feb Oostermoer    - SISSA 2       - 

vr 06 feb Assen         - Van der Linde - 

vr 06 feb Haren 2       - Groningen 3   - 

 

          Ronde: 6 

ma 02 mrt SISSA 2       - Groningen 4   - 

ma 02 mrt Staunton 2    - Haren 2       - 

di 03 mrt Groningen 5   - Assen         - 

di 03 mrt Groningen 3   - Roden         - 

vr 06 mrt Van der Linde - Oostermoer    - 
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    Ronde: 7 

ma 23 mrt Roden         - Staunton 2    - 

ma 23 mrt SISSA 2       - Van der Linde - 

di 24 mrt Groningen 4   - Haren 2       - 

do 26 mrt Oostermoer    - Groningen 5   - 

vr 27 mrt Assen         - Groningen 3   - 

 

          Ronde: 8 

ma 20 apr Staunton 2    - Assen         - 

di 21 apr Groningen 5   - SISSA 2       - 

di 21 apr Groningen 3   - Oostermoer    - 

vr 24 apr Van der Linde - Groningen 4   - 

vr 24 apr Haren 2       - Roden         - 

 

Gezamenlijke slotronde in week 11 t/m 15 mei en 18, 19 mei 

 

          Ronde: 9 

          Roden         - Groningen 4   - 

          Assen         - Haren 2       - 

          Oostermoer    - Staunton 2    - 

          SISSA 2       - Groningen 3   - 

          Van der Linde - Groningen 5   - 

 

    Klasse 1A         Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Veendam           0  0  x . . . . . . . . . 

2.  HSP               0  0  . x . . . . . . . . 

3.  DAC               0  0  . . x . . . . . . . 

4.  Lewenborg 2       0  0  . . . x . . . . . . 

5.  Haren 4           0  0  . . . . x . . . . . 

6.  Bedum             0  0  . . . . . x . . . . 

7.  Z !               0  0  . . . . . . x . . . 

8.  SISSA 3           0  0  . . . . . . . x . . 

9.  Middelstum        0  0  . . . . . . . . x . 

10. Eelde/Paterswolde 0  0  . . . . . . . . . x 

 

          Ronde: 1 

ma 22 sep Eelde/Paterswolde - Bedum             - 

ma 22 sep Z !               - Haren 4           - 

ma 22 sep SISSA 3           - Lewenborg 2       - 

di 23 sep Middelstum        - DAC               - 

di 23 sep Veendam           - HSP               - 

 

          Ronde: 2 

ma 27 okt DAC               - Veendam           - 

di 28 okt Lewenborg 2       - Middelstum        - 

di 28 okt Bedum             - Z !               - 

do 30 okt HSP               - Eelde/Paterswolde - 

vr 31 okt Haren 4           - SISSA 3           - 

 

          Ronde: 3 

ma 17 nov SISSA 3           - Bedum             - 

ma 17 nov Eelde/Paterswolde - Z !               - 

di 18 nov Veendam           - Lewenborg 2       - 

di 18 nov Middelstum        - Haren 4           - 

do 20 nov HSP               - DAC               - 

 

          Ronde: 4 

ma 08 dec DAC               - Eelde/Paterswolde - 

ma 08 dec Z !               - SISSA 3           - 

di 09 dec Lewenborg 2       - HSP               - 

di 09 dec Bedum             - Middelstum        - 
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vr 12 dec Haren 4           - Veendam           - 

 

          Ronde: 5 

ma 02 feb DAC               - Lewenborg 2       - 

ma 02 feb Eelde/Paterswolde - SISSA 3           - 

di 03 feb Veendam           - Bedum             - 

di 03 feb Middelstum        - Z !               - 

do 05 feb HSP               - Haren 4           - 

 

          Ronde: 6 

ma 02 mrt Z !               - Veendam           - 

ma 02 mrt SISSA 3           - Middelstum        - 

di 03 mrt Lewenborg 2       - Eelde/Paterswolde - 

di 03 mrt Bedum             - HSP               - 

vr 06 mrt Haren 4           - DAC               - 

 

          Ronde: 7 

ma 23 mrt DAC               - Bedum             - 

ma 23 mrt Eelde/Paterswolde - Middelstum        - 

di 24 mrt Veendam           - SISSA 3           - 

di 24 mrt Lewenborg 2       - Haren 4           - 

do 26 mrt HSP               - Z !               - 

 

          Ronde: 8 

ma 20 apr Z !               - DAC               - 

ma 20 apr SISSA 3           - HSP               - 

di 21 apr Bedum             - Lewenborg 2       - 

di 21 apr Middelstum        - Veendam           - 

vr 24 apr Haren 4           - Eelde/Paterswolde - 

 

Gezamenlijke slotronde in week 11 t/m 15 mei en 18, 19 mei 

 

          Ronde: 9 

          Veendam           - Eelde/Paterswolde - 

          HSP               - Middelstum        - 

          DAC               - SISSA 3           - 

          Lewenborg 2       - Z !               - 

          Haren 4           - Bedum             - 
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    Klasse 1B     Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Roden 2       0  0  x . . . . . . . . . 

2.  Hoogeveen     0  0  . x . . . . . . . . 

3.  Het Kasteel   0  0  . . x . . . . . . . 

4.  Haren 3       0  0  . . . x . . . . . . 

5.  Dwingeloo     0  0  . . . . x . . . . . 

6.  Unitas 5      0  0  . . . . . x . . . . 

7.  JH Kruit      0  0  . . . . . . x . . . 

8.  Groningen 6   0  0  . . . . . . . x . . 

9.  Het Kasteel 2 0  0  . . . . . . . . x . 

10. Leek          0  0  . . . . . . . . . x 

 

          Ronde: 1 

ma 29 sep Roden 2       - Hoogeveen     - 

di 30 sep JH Kruit      - Dwingeloo     - 

di 30 sep Groningen 6   - Haren 3       - 

di 30 sep Leek          - Unitas 5      - 

vr 03 okt Het Kasteel 2 - Het Kasteel   - 

 

          Ronde: 2 

di 04 nov Hoogeveen     - Leek          - 

do 06 nov Dwingeloo     - Groningen 6   - 

do 06 nov Unitas 5      - JH Kruit      - 

vr 07 nov Het Kasteel   - Roden 2       - 

vr 07 nov Haren 3       - Het Kasteel 2 - 

 

          Ronde: 3 

ma 24 nov Roden 2       - Haren 3       - 

di 25 nov Hoogeveen     - Het Kasteel   - 

di 25 nov Groningen 6   - Unitas 5      - 

di 25 nov Leek          - JH Kruit      - 

vr 28 nov Het Kasteel 2 - Dwingeloo     - 

 

          Ronde: 4 

di 09 dec JH Kruit      - Groningen 6   - 

do 11 dec Dwingeloo     - Roden 2       - 

do 11 dec Unitas 5      - Het Kasteel 2 - 

vr 12 dec Het Kasteel   - Leek          - 

vr 12 dec Haren 3       - Hoogeveen     - 

 

          Ronde: 5 

ma 09 feb Roden 2       - Unitas 5      - 

di 10 feb Hoogeveen     - Dwingeloo     - 

di 10 feb Leek          - Groningen 6   - 

vr 13 feb Het Kasteel   - Haren 3       - 

vr 13 feb Het Kasteel 2 - JH Kruit      - 

 

          Ronde: 6 

di 10 mrt JH Kruit      - Roden 2       - 

di 10 mrt Groningen 6   - Het Kasteel 2 - 

do 12 mrt Dwingeloo     - Het Kasteel   - 

do 12 mrt Unitas 5      - Hoogeveen     - 

vr 13 mrt Haren 3       - Leek          - 

 

          Ronde: 7 

vr 27 mrt Het Kasteel   - Unitas 5      - 

vr 27 mrt Haren 3       - Dwingeloo     - 

ma 30 mrt Roden 2       - Groningen 6   - 

di 31 mrt Hoogeveen     - JH Kruit      - 
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di 31 mrt Leek          - Het Kasteel 2 - 

 

          Ronde: 8 

di 21 apr JH Kruit      - Het Kasteel   - 

di 21 apr Groningen 6   - Hoogeveen     - 

do 23 apr Dwingeloo     - Leek          - 

do 23 apr Unitas 5      - Haren 3       - 

vr 24 apr Het Kasteel 2 - Roden 2       - 

 

Gezamenlijke slotronde in week 11 t/m 15 mei en 18, 19 mei 

 

          Ronde: 9 

          Roden 2       - Leek          - 

          Hoogeveen     - Het Kasteel 2 - 

          Het Kasteel   - Groningen 6   - 

          Haren 3       - JH Kruit      - 

          Dwingeloo     - Unitas 5      - 

 

   Klasse 2A    Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ten Boer     0  0  x . . . . . . . 

2. Grijpskerk   0  0  . x . . . . . . 

3. Groningen 7  0  0  . . x . . . . . 

4. Oostermoer 2 0  0  . . . x . . . . 

5. Unitas 7     0  0  . . . . x . . . 

6. Assen 2      0  0  . . . . . x . . 

7. Staunton 3   0  0  . . . . . . x . 

8. Veendam 2    0  0  . . . . . . . x 

 

          Ronde: 1 

ma 29 sep Staunton 3   - Groningen 7  - 

di 30 sep Ten Boer     - Grijpskerk   - 

di 30 sep Veendam 2    - Unitas 7     - 

vr 03 okt Assen 2      - Oostermoer 2 - 

 

          Ronde: 2 

di 04 nov Grijpskerk   - Veendam 2    - 

di 04 nov Groningen 7  - Ten Boer     - 

do 06 nov Unitas 7     - Assen 2      - 

do 06 nov Oostermoer 2 - Staunton 3   - 

 

          Ronde: 3 

ma 24 nov Staunton 3   - Unitas 7     - 

di 25 nov Ten Boer     - Oostermoer 2 - 

di 25 nov Grijpskerk   - Groningen 7  - 

di 25 nov Veendam 2    - Assen 2      - 

 

          Ronde: 4 

di 20 jan Groningen 7  - Veendam 2    - 

do 22 jan Oostermoer 2 - Grijpskerk   - 

do 22 jan Unitas 7     - Ten Boer     - 

vr 23 jan Assen 2      - Staunton 3   - 

 

          Ronde: 5 

di 10 feb Veendam 2    - Staunton 3   - 

di 10 feb Ten Boer     - Assen 2      - 

di 10 feb Grijpskerk   - Unitas 7     - 

di 10 feb Groningen 7  - Oostermoer 2 - 

 

          Ronde: 6 

ma 09 mrt Staunton 3   - Ten Boer     - 

do 12 mrt Oostermoer 2 - Veendam 2    - 
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do 12 mrt Unitas 7     - Groningen 7  - 

vr 13 mrt Assen 2      - Grijpskerk   - 

Gezamenlijke slotronde in week 30/3 – 2/4 of 6/4 – 9/4 

 

          Ronde: 7 

          Ten Boer     - Veendam 2    - 

          Grijpskerk   - Staunton 3   - 

          Groningen 7  - Assen 2      - 

          Oostermoer 2 - Unitas 7     - 

 

   Klasse 2B   Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Assen 3     0  0  x . . . . . . . 

2. Ter Apel    0  0  . x . . . . . . 

3. HSP 2       0  0  . . x . . . . . 

4. ESG 2       0  0  . . . x . . . . 

5. Hoogeveen 2 0  0  . . . . x . . . 

6. Dwingeloo 2 0  0  . . . . . x . . 

7. Unitas 6    0  0  . . . . . . x . 

8. Rochade     0  0  . . . . . . . x 

 

          Ronde: 1 

ma 29 sep Rochade     - Hoogeveen 2 - 

do 02 okt Unitas 6    - HSP 2       - 

vr 03 okt Assen 3     - Ter Apel    - 

vr 03 okt Dwingeloo 2 - ESG 2       - 

 

          Ronde: 2 

ma 03 nov Ter Apel    - Rochade     - 

ma 03 nov ESG 2       - Unitas 6    - 

di 04 nov Hoogeveen 2 - Dwingeloo 2 - 

do 06 nov HSP 2       - Assen 3     - 

 

          Ronde: 3 

ma 24 nov Ter Apel    - HSP 2       - 

ma 24 nov Rochade     - Dwingeloo 2 - 

do 27 nov Unitas 6    - Hoogeveen 2 - 

vr 28 nov Assen 3     - ESG 2       - 

 

          Ronde: 4 

ma 19 jan ESG 2       - Ter Apel    - 

di 20 jan Hoogeveen 2 - Assen 3     - 

do 22 jan HSP 2       - Rochade     - 

vr 23 jan Dwingeloo 2 - Unitas 6    - 

 

          Ronde: 5 

ma 09 feb Ter Apel    - Hoogeveen 2 - 

ma 09 feb Rochade     - Unitas 6    - 

do 12 feb HSP 2       - ESG 2       - 

vr 13 feb Assen 3     - Dwingeloo 2 - 

 

          Ronde: 6 

ma 02 mrt ESG 2       - Rochade     - 

di 03 mrt Hoogeveen 2 - HSP 2       - 

do 05 mrt Unitas 6    - Assen 3     - 

vr 06 mrt Dwingeloo 2 - Ter Apel    - 

 

Gezamenlijke slotronde in week 30/3 – 2/4 of 6/4 – 9/4 

          Ronde: 7 

          Assen 3     - Rochade     - 

          Ter Apel    - Unitas 6    - 

          HSP 2       - Dwingeloo 2 - 
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          ESG 2       - Hoogeveen 2 - 

 

Voorstel voor de derde klasse ("recratieklasse") van zestal naar viertal 

 

Speeldata 3e klasse:  

 

Ronde 1: 27/10 - 31/10 

Ronde 2: 17/11 - 21/11 

Ronde 3: 8/12  - 12/12 en 15/12, 16/12 

Ronde 4: 12/1  - 16/1 

Ronde 5: 2/3   - 6/3 

Ronde 6: 23/3  - 27/3 

Ronde 7: 20/4  - 24/4 

 

Speeldata NOSBO - Beker: 

 

Voorronde: 13/10 - 17/10 

Ronde 1  : 10/11 - 14/11 

1/4 finale: 5/1   - 9/1 

1/2 finale: 16/3  - 20/3 

finale:         13/4  - 17/4 

 

 
Promotie/degradatie regeling 2008-2009 

 

In elk geval promoveert van elke groep de kampioen naar de eerst hogere klasse. In de 

promotieklasse promoveert ook de nr. 2 rechtstreeks naar de KNSB-competitie. Mochten er in 

een klasse meer plaatsen te vergeven zijn, dan wordt daarvoor uit de eerst lagere klasse een 

keuze gemaakt uit de als nummer 2 geëindigde teams volgens de criteria van het 

competitiereglement. De matchpunten zijn derhalve beslissend en bij gelijk eindigen de 

bordpunten; de resultaten worden vergeleken naar rato van het aantal wedstrijden. 

 

Mochten er in een klasse nog promotieplaatsen te vergeven zijn nadat aan alle nummers 2 er 

één is toegewezen, dan wordt volgens dezelfde criteria een keuze gemaakt uit de als nummer 

3 geëindigde teams etc. Per groep kan slechts 1 team op een voor promotie of degradatie 

relevante plaats eindigen; zonodig wordt een beslissingswedstrijd vastgesteld. 

 

Uit de promotieklasse degraderen in elk geval de als nummer 9 en 10 eindigende teams 

naar de eerste klasse. 

Uit de beide groepen van de eerste klasse degraderen in elk geval de als nummer 10 

geëindigde teams naar de tweede klasse. 

Uit de tweede klasse degraderen in elk geval de als nummers 7 en 8 geëindigde teams en 

naar de derde klasse. 

 

Bij degradatie van 3 teams uit de KNSB- competitie vindt er versterkte degradatie plaats. In 

dat geval degradeert uit de promotieklasse tevens het als nummer 8 geëindigde team, uit de 

eerste klasse de slechtste nummer 9 en uit de tweede klasse  de slechtste nummer 6 , één en 

ander conform de bepalingen in het competitiereglement. 

  

Bij degradatie van 4 teams uit de KNSB- competitie vindt er versterkte degradatie plaats. In 

dat geval degradeert uit de promotieklasse tevens het als nummer 7 geëindigde team, uit de 

eerste klasse beide nummers 9 en uit de tweede klasse de beide numers 6 , één en ander 

conform de bepalingen in het competitiereglement. 
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Bij meer dan vier groepen in de derde klasse kan er versterkte degradatie nodig zijn in de 

tweede klasse. Na de slechtste nummer 6 volgt dan de beste nummer 6 etc. 

  

Ontstaat er door terugtrekking van een team alsnog voldoende ruimte, dan wordt de versterkte 

degradatie ongedaan gemaakt, daarna wordt voor de opvulling gekeken naar de teams die één 

plaats achter de bovengenoemde promovendi zijn geëindigd, daarna wordt de overige 

degradatie ongedaan gemaakt. 

 
 

Kalender seizoen 2007-2008  
 

 Mei  

23 Gronau Chess Weekendtoernooi (t/m 25 mei) 

  24    NK scholen, Nijmegen  

  31    NK scholen, Nijmegen  

 

Juni 

  07    NK scholen, Nijmegen 

07 Unitas festival 

07 Mindgamefestival met schaaktoernooi  

    14 Grand-Prix Unitas 

  21    Nationale Pupillendag, Gouda 

    27 Atlantis Tienkampen toernooi (t/m 4 juli) 

 

 

Kalender seizoen 2008-2009 

 

September  

 

    17 Algemene ledenvergadering NOSBO 

    19 Jannes bokaal, ronde 1      

    20 Rapidtoernooi SC Groningen 

 

Oktober 

 

    10    Jannes bokaal, ronde 2 

12 Open Drents rapidkampioenschap 

 

November 
 

14 Jannes bokaal, ronde 3 

15 Simultaan en rapidtoernooi Oostermoer 

29 Grand Prix Haren 
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Januari 

 

9 Jannes bokaal, ronde 4 

30 Jannes bokaal, ronde 5 

 

Februari 

 

27 Jannes bokaal, ronde 6 

 

Maart 

 

    20 Jannes bokaal, ronde 7 

 

April 

 

      3  Open Groninger Schaakkampioenschap (t/m 5 april) 

 Weekendtoernooi 

11 Open Gronings Rapidkampioenschap 

17 6
e
 snelle Bob snelschaaktoernooi 

 

Mei 

 

21 EyeTo Eye- schaaktoernooi (t/m 24 mei) 

Weekendtoernooi 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


