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Jeugdleidersvergadering (JLV) 
 

Datum: 8 juni 2012, 19:30 uur 
Locatie: Zernike College, Rummerinkhof 8, 9751 SL  Haren 

 
 AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen JLV d.d. maandag 21 november 2011 
4. Jeugdschaak Promotiedag + Raindropchess (Jozias Hillenkamp) 
5. Evaluatie seizoen 2011-2012 

 
6. Personele bezetting NOSBO 

• Bestuur 
• Jeugdcommissie 

 
7. Grand-Prixcyclus (Ernst Leeftink) 

• Algemeen 
• Draaiboek 
• Reglement 
• Inschrijfgeld 
• GP NOSBO (zaterdag 30 juni 2012) 

 
8. PJK’s (Teams) en overige toernooien 

• Algemeen 
• Reglement PJK, artikel 4 
• Reglement PJK, artikel 5 
• Huttontoernooi 2013 

 
9. ‘Zwarte’ leden 

 
10. Basisscholenkampioenschappen (Trevor Mooijman) 

• Algemeen 
• Huishoudelijk Reglement 

 
11. KNSB-zaken 

• KNSB JLV d.d. zaterdag 7 april 2012 (Waalwijk) 
• KNSB Bondsraad d.d. zaterdag 16 juni 2012 (Utrecht) 
• Workshop Internetschaak (Playchess) 
• Cursussen 
 

12. ALV d.d. woensdag 20 juni 2012 
13. Seizoen 2012-2013 
14. W.v.t.t.k. / rondvraag 
15. Sluiting 

NOORDELIJKE SCHAAKBOND 

OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 

AANGESLOTEN BIJ DE KNSB 
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BIJLAGEN BIJ JLV 8/6/2012 
 
3. Notulen JLV d.d. maandag 21 november 2011 
 
Aanwezig: Grigori Kodentsov (Bestuur, sc JLV), Wout Admiraal (Bestuur), Roland Kroezen 
(Bestuur), Ernst Leeftink (Jeugdcommissie NOSBO), Maarten Bosma (SC Assen), Martin van 
Velzen (SC Assen), Wim Krijnen (SC Groningen), Derk Schuttel (Het Schaakkwartier), Kees 
Romijn (SC Haren), Bauke Koole (SG Staunton), Roelof Kroon (SC Ten Boer), Jan Pilon (SC Ten 
Boer), Fons van Hamond (SV Unitas / webmaster NOSBO), Eddie Janssen (SV Unitas), Ynte 
Visser (SV Unitas), Theo Mooijman (SC Veendam / Jeugdcommissie NOSBO, vz. JLV), Trevor 
Mooijman (SC Veendam), Arend Bensink (SCEPU), Erwin Kok (SCEPU). 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Theo Mooijman opent de vergadering om 18:50 uur. 
Agendapunt 5. Grand-Prixcyclus zal voor agendapunt 3. Notulen JLV d.d. woensdag 22 juni 
2011 behandeld worden. Hierna wordt de agenda vastgesteld. 

 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. Grigori Kodentsov verzoekt de aanwezigen om de presentielijst te 
tekenen. 

 
5. Grand-Prixcyclus 

• Ernst Leeftink geeft aan dat er meer verantwoordelijkheid bij de verenigingen zal komen 
te liggen. De NOSBO heeft het idee dat de verenigingen deze verantwoordelijkheid ook 
willen dragen. De afstemming moet wel goed zijn. 

• Er zal een vaste afdracht à 30 euro per toernooi aan de NOSBO zijn. Deze afdracht is 
niet-deelnemersgerelateerd. De rest van de inschrijfgelden komt de verenigingen toe. 
Vaantjes zijn een persoonlijk initiatief van de verenigingen en deze kosten komen de 
verenigingen toe. Bekers kunnen o.a. bij Suurd besteld worden. Bij Suurd zullen i.i.g. de 
leiderstruien voor de GP-cyclus vandaan komen. 

• Er wordt discussie gevoerd over het wel of geen onderscheid maken tussen clubleden en 
niet-clubleden en of het inschrijfgeld hiervoor moet worden aangepast. De JLV is 
verdeeld, maar de meerderheid is niet groot genoeg voor een wijziging van de huidige 
regels. Er wordt besloten om de huidige situatie (5 euro per tijdig aangemelde 
deelnemer, 7 euro bij aanmelding aan de zaal), die ook in de ALV van woensdag 21 
september 2011 is besproken, te handhaven. Aan het eind van dit seizoen zal er een 
evaluatie plaatsvinden. In de JLV van juni 2012 zal het onderwerp weer aan de orde 
komen. 

• Fons van Hamond vraagt wie de uitslagen van de GP-toernooien zal invoeren. Zijn 
voorkeur gaat ernaar uit dat iemand van de organiserende vereniging dit zal doen. Als 
een club dit kan, dan is het wenselijk. Het scheelt de NOSBO tijd als wij direct 
Swissmasterbestanden aangeleverd zullen krijgen. Als dit niet lukt, dan kunnen de 
overzichten het liefst in Excel-formaat naar Roland Kroezen worden gestuurd. 

 
3. Notulen JLV d.d. woensdag 22 juni 2011 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. Theo Mooijman bedankt Grigori 
Kodentsov voor de notulen. 
 
4. Algemene zaken 

• Grigori Kodentsov legt de algemene situatie in de NOSBO op dit moment m.b.t. 
jeugdzaken uit. Tevens neemt hij de meest recente jeugdkalender 2011-2012 door. Bijna 
alle data staan vast. De NOSBO probeert overlap tussen haar activiteiten en activiteiten 
van de FSB te vermijden, voor zover mogelijk. 
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• Ernst Leeftink geeft aan dat verenigingen voor 1 januari 2012 met voorstellen voor data 
voor GP-toernooien kunnen komen. Het is bedoeling dat deze data 3 maanden voor het 
toernooi bekend zijn. 

 
6. Jeugdratings 

• Roland Kroezen geeft aan dat er per 1 september 2011 een nieuwe NOSBO-jeugdrating 
wordt berekend. Deze is gebaseerd op de KNSB-jeugdrating van 1 augustus 2011 met 
enige aanpassingen en aanvullingen op de berekening. Het is de bedoeling dat de 
NOSBO-jeugdrating iedere maand zal worden berekend. Voor de verwerking zullen alle 
jeugdactiviteiten, die in het NOSBO-gebied plaatsvinden, in aanmerking komen. 

• Er zal worden gekeken naar mogelijke samenwerking met de FSB bij de berekening van 
de jeugdrating. Wellicht kunnen er ook FSB-jeugdtoernooien meengenomen worden bij 
de verwerking van de uitslagen. De JLV staat hier achter. De NOSBO zal dit bij de FSB 
uitzoeken. 

 
7. Basisscholenkampioenschap 

• Grigori Kodentsov legt de huidige situatie binnen de NOSBO m.b.t. het BSK uit. Het is 
behoorlijk veel werk, dat binnen een vastgestelde periode verricht moet worden. 
Hiervoor ontbreekt bij de NOSBO mankracht en tijd voor. Trevor Mooijman heeft 
voorgesteld om het BSK dit jaar te coördineren. Het NOSBO-bestuur is hier zeer blij 
mee en wil Trevor Mooijman voordragen als ‘coördinator NOSBO 
Basischolenkampioenschappen’. De JLV gaat hiermee akkoord. 

• De verenigingen worden gevraagd om gezamenlijk de voorrondes te organiseren, indien 
het zelfstandig om een of andere reden niet zal lukken. Plaatsen, waar geen verenigingen 
zijn, dienen door verenigingen in de buurt ‘geadopteerd’ te worden. 

 
8. PJK’s, PJK’s Teams en overige toernooien 

• Roland Kroezen neemt de evenementen van het seizoen 2011-2012 door en geeft hierbij 
uitleg. Tevens bedankt hij SC de Paardensprong voor de grote ondersteuning van de 
NOSBO. Mede hierdoor wordt er veel in de stad Groningen zelf gereorganiseerd. 

• Er wordt discussie gevoerd over het wel of niet hanteren van geldprijzen voor de PJK’s. 
Dit kan met name in de hogere categorieën een reden zijn voor spelers om toch mee te 
doen, terwijl deze spelers nu wegblijven. Theo Mooijman peilt de stemming. Men komt 
niet tot een eensluidende conclusie. Er zal hier door het NOSBO-bestuur verder over 
nagedacht worden. 

 
9. KNSB-zaken 

Grigori Kodentsov doet verslag van de Regionale Jeugdleidersvergadering van de KNSB 
d.d. zaterdag 5 november 2011 in Amersfoort. 

 
10. W.v.t.t.k. / rondvraag 

• Roelof Kroon vraagt wanneer de persoonlijke jeugdpagina’s op de NOSBO-website 
bijgewerkt zullen worden. Fons van Hamond antwoordt dat dit onderwerp op dit 
moment de laagste prioriteit geniet. 

• Bauke Koole vraagt aan Wim Krijnen wie nu de jeugdleider is bij SC Groningen. Wim 
geeft aan dat men gewoon met hem contact op kan nemen en dat dan alles in orde komt. 

 
11. Sluiting 
Theo Mooijman bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:15 uur. 

 
Grigori Kodentsov 
Secretaris NOSBO 
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4. Jeugdschaak Promotiedag + Raindropchess (Jozias Hillenkamp) 
(uit de e-mail van Jozias Hillenkamp (organisator) aan Grigori Kodentsov (NOSBO)) 
 
Jeugdschaak promotiedag in september (optie: zondag 30 september, ook koopzondag!) 
In een school V.O. in de stad, lekker centraal. 
 
Doelgroepen: De echte schaakbeginners, maar ook goeie schakers zijn welkom om het spel over te 
dragen aan de beginners. Vooral gezinnen worden uitgenodigd (betrokken ouders zijn de nieuwe 
vrijwilligers!). Jeugd basisschool en V.O.! 
 
Wat is er te doen? 

- Uitleg schaken en Raindropchess 
- Simultaan schaken en Simultaan Raindropchess 
- Kleine toernooitjes (poeltjes 4/6 spelers), met leuke prijsjes. 
- Presenteren jeugdschaakverenigingen. Flyers met info over wat de clubs te bieden hebben. Algemene 

nosbo flyer. 
- Een Schaakverrassing(nosbo chess goody bag) voor alle gasten.  
- …… 
 

PR: alle scholen in Nosbo gebied aanschrijven (basis en V.O.) 
Ook: Op zaterdag 29 september is in de Der A-kerk een spellenbeurs (jubileum spellenwinkel 
Wirwar). Ik ben daar met Raindropchess en nodig ook een paar mensen(tenminste iemand van een 
jeugdschaakclub) uit daarbij aanwezig te zijn, maar dan om het jeugdschaken voor de hele Nosbo te 
promoten.  
Qua PR waarde: schaken en Raindropchess op een spellenbeurs maakt het schaken laagdrempeliger. 
Dan kan in de brieven/mailing aangekondigd dat, mocht men op zondag niet kunnen, men ook op 
zaterdag kennis kan komen maken. 
De ruimte op de spellenbeurs is daar wel veel beperkter. Op een school op de promotiedag kunnen 
we zeer groot uitpakken. 
De promotiedag zal ook aandacht geven aan toernooien (b.v. de grand prix’s). 
In december heb ik (waarschijnlijk met het schaakfestival) een groot Raindropchess toernooi in 
voorbereiding(zat. 22 dec.), liefst gecombineerd met de grand prix die dan ook wordt gehouden. 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Grand Prix-cyclus (Ernst Leeftink) 
 
• Algemeen / Evaluatie seizoen 2011-2012 
 
Beste jeugdleiders, 
We gaan de laatste maanden van het seizoen 2011-2012 in.Graag wil ik jullie vragen, aan een korte evaluatie van het 
GP-seizoen mee te werken.We moesten dit seizoen allemaal meer zelf gaan doen. Als GP-coördinator heb ik dat graag 
gedaan en op verzoek van Grigori wil ik dit ook het komende jaar blijven doen. Een aantal punten stonden steeds in de 
belegeidende mail die ik jullie vooraf stuurde, nl.: 
 

INFORMATIE VOOR ALLE VERENIGINGEN DIE IN 2011-2012 EEN GP WILLEN ORGANISEREN 
Vanwege het vertrek van Hiddo Zuiderweg is er wel wat veranderd in het organiseren van het GP.  
De opzet van de GP is dezelfde gebleven. 
Hieronder een aantal punten:  
* indelen op rating en anders op leeftijd + behaalde stap. 
* A-groep bestaat altijd uit 6 personen met 20 min. p.p.p.p. 
* andere groepen in principe uit 8 personen met 15 min. p.p.p.p. 
* Reglement, Draaiboeken en Bergertabellen zijn digitaal te downloaden via www.nosbo.nl 
* Deelname: € 5 via site en € 7 aan de zaal, ongeacht jeugdlidmaatschap NOSBO (nieuw beleidspunt) 
* Organiserende club mag zelf de inschrijfgelden houden en draagt € 30 aan de NOSBO af (nieuw beleidspunt) 
* Organiserende club zorgt zelf voor bekers en evt. vaantjes/herinnering (nieuw beleidspunt)  
* Organiserende club is zelf verantwoordelijk voor huur lokatie(bestaand beleid) 
* NOSBO levert 'gele trui' voor leider GP-klassement. 
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Mede aan de hand daarvan heb ik de volgende vragen voor jullie.Als je die zou willen beantwoorden, heel graag! 
Graag ontvang ik de volgende bladzijde ingevuld retour. 
 
Hartelijke groeten, 
Ernst Leeftink – jeugdcommissie NOSBO en GP-coördinator 
 
VRAGEN 

1. Hoe verliep van jullie kant het kontakt met de NOSBO m.b.t. aankondiging van jullie GP? Te denken valt aan 

overleg en informatie vooraf (m.n. Leeftink),  PR vooraf (m.n. Kodentsov) en via de site (m.n. Van Hamond). 

2. Hoe verliep van jullie kant het kontakt met de NOSBO m.b.t. de inschrijving via de site (m.n. Van Hamond)? Te 

denken valt aan NOSBO-adres én club-adres bij inschrijving, vermelden van aantal inschrijvingen op site.  

3. Hoe verliep van jullie kant het kontakt met de NOSBO m.b.t. aanleveren groepsindeling vooraf (m.n. Van 

Hamond) en terugsturen uitslagen achteraf (site: Van Hamond, GP-klassement: Leeftink) 

4. Hoe hebben jullie het nieuwe financiële beleid ervaren wat betreft inschrijfgelden € 5 via site en € 7 op de 

dag zelf, ongeacht of spelers wel of geen lid van de NOSBO waren? 

5. Hoe hebben jullie het nieuwe financiële beleid ervaren wat betreft het zelf regelen van de locatie, het zelf 

regelen van de bekers en evt. vaantjes/medailles/andere herinnering en het zelf mogen houden van de 

inschrijfgelden minus € 30 voor de NOSBO. 

6. Zijn  jullie uit de kosten gekomen wat betreft de organisatie? Zo ja, hoeveel Euro in de plus. Zo nee, hoeveel 

Euro in de min (globaal afgerond op tiental). 

7. Tijdens het toernooi: waren de reglementen en het draaiboek duidelijk genoeg? En hebben jullie nog 

begeleiding van de NOSBO gehad? Zo ja, hoe is die ervaren? Zo nee, had je iemand van de NOSBO erbij willen 

hebben? 

8. Is de GP-leiderstrui  volgens jullie een waardevolle aanvulling op het toernooi?  

9. Wat is jullie mening over het aantal GP’s (en andere jeugdtoernooien) binnen de NOSBO? Te denken valt aan 

vragen als: * moet er verplicht minimaal 2 weken tussen een toernooi zitten? * moet er een maximum aantal 

GP’s  gehouden worden? * wil je alles bij het oude laten: vrij aanmelden en goed afstemmen op eigen 

kalender en zo veel mogelijk die van de FSB? 

10. Andere tips en opmerkingen en vragen mag je onder dit punt neerzetten. 

 
Er zijn op dit moment van drie clubs Antwoorden binnen: Assen, Hoogeveen en ScepU. 
Deze worden hier niet gepubliceerd; ze zijn wel meegezonden met de stukken per email 
________________________________________________________________________________ 
 
Draaiboek Organisatie Grand-Prix toernooi - versie 2012-06-07 – NIEUWE VERSIE: ? 
 
Zes maanden van te voren:  Datum vaststellen 
    NOSBO informeren (via aanvraagformulier toernooien) 
    Zaal reserveren (kosten zijn voor vereniging) 
    Zoeken naar sponsoren 
Maand van te voren:  Contactpersoon doorgeven aan jeugd@nosbo.nl 

Telefoonnummer doorgeven waarop men op speeldag bereikbaar is 
    Medewerkers regelen (minimaal 5) 
    Beginnen met nevenactiviteiten regelen 

Reserveren NOSBO-materiaal (bij NOSBO-materiaalcommissaris) 
Twee week van te voren: Regelen prijzen en evt. een herinnering voor alle deelnemers (clubs 

zijn hier zelf verantwoordelijk voor) 
In week van te voren:  Regelmatig checken deelnemerslijst op NOSBO-site. 
    Draaiboek en wedstrijdformulier van Nosbo-site halen 
    Zorgen voor wedstrijdformulieren (invultabellen + speelschema) 
    Zorgen voor aanwezigheid FIDE-reglement 
 
Dag zelf: 
Uiterlijk 10.30 uur: ontvangst registratielijst, groepsindeling en NOSBO-jeugdratinglijst. 

Uitprinten van deze dingen alsmede invullen invultabellen met namen en reglement 
GP-toernooien.  
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11.30 uur: zaal open; klaar zetten borden, stukken, klokken. Richt de zaal zo in, dat er een 
duidelijke scheiding valt waar te nemen tussen speelruimte en publieksruimte. De 
sterkste groepen spelen in het gedeelte wat zo ver mogelijk van 
bar/wc/publieksgedeelte vandaan is.  

  duidelijk aangeven waar elke groep speelt 
  klaar leggen strips, checken video, computers 
  ophangen deelnemerslijst per groep en etiquetteregels 
12.45 uur: start registratie 
Aanwezig: Twee mensen. Een registreert deelnemers en vraagt naar eventueel ontbrekende 

gegevens, ander int het geld. Bij veel deelnemers kan de deelnemerslijst ook in 
tweeën gedeeld worden (op alfabet), waardoor vier mensen registratie doen. 

 Registratielijst, groepsindeling, ratinglijst, kas met wisselgeld (1 en 2 euro 
muntstukken, briefjes van € 5), pennen. 
Spelers die zich via de site aangemeld hebben betalen € 5, spelers die zich aan de 
zaal melden, kunnen alleen meedoen als er lege plaatsen zijn door afmelding, doordat 
iemand niet komt opdagen of wanneer het laatste acht- of tiental nog niet vol is. Dit 
gebeurt op volgorde van aanmelding. Zodra de groepen vol zijn, kunnen er geen 
spelers meer meedoen. Bij opgave aan de zaal betaalt men € 7. Aan spelers die nieuw 
zijn, geboortedatum en behaald stappendiploma vragen en aan de hand daarvan 
rating bepalen. 

13.30 uur: Einde registratie. Herindeling groepen. A-groep bestaat altijd uit zes personen. 
13.40 uur:  centraal welkomstwoord. Voordat begonnen wordt, moet iedereen bij zijn groep op 

een stoel zitten. Het volgende moet gezegd worden: 
- speeltempo 
- voorstellen wedstrijdleiders 
- wc’s, nevenruimtes, activiteiten, bar 
- voornaamste spelregels (arbiter komt alleen in actie als er om gevraagd wordt, 

onreglementair verliest niet, maar 2 min. tijdstraf) 
13.45 uur: start partijen. Zoveel mogelijk aan het tijdschema houden. De groepen van acht altijd 

gelijktijdig laten beginnen, ook als één van de groepen eerder klaar is. 
 
groepen van 10 groepen van 8  groepen van 6 
1e ronde: 13.45 1e ronde: 13.45 1e ronde: 13.45 
2e ronde: 14.05 2e ronde: 14.15  2e ronde: 14.25 
3e ronde: 14.25 3e ronde: 14.45 3e ronde: 15.05 
4e ronde: 14.45 4e ronde: 15.15 4e ronde: 15.45 
5e ronde: 15.05 5e ronde: 15.45 5e ronde: 16.25 
6e ronde: 15.25 6e ronde: 16.15 
7e ronde: 15.45 7e ronde: 16.45 
8e ronde: 16.05 
9e ronde: 16.25 
In praktijk spelen vooral de groepen van 10 nog sneller. Er kan dus af en toe een pauze kunnen 
worden ingelast. Er wordt gestreefd zo min mogelijk groepen van 10 samen te stellen. 
 
Tijdens hele toernooi: digitale foto’s maken.  
 
17.15:  Prijzen uitreiken. Dit gebeurt centraal. Als er veel groepen vroeg klaar zijn, eventueel voor 
sommige groepen prijzen eerder uitreiken. Dit moet dan wel in aparte ruimte, zodat de nog spelende 
groepen er geen last van hebben. 
 
Eindigen twee of meer personen gelijk  in punten, dan beslist eerst het onderlinge resultaat en 
daarna de sb-score. Is beiden gelijk, dan moet er worden gevluggerd (alleen voor plaatsen die recht 
hebben op een prijs). Zoveel mogelijk worden kleuren gehanteerd tegengesteld aan die van de echte 
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partij. Bij twee spelers krijgt wit 6 en zwart 5 minuten. Zwart heeft genoeg aan remise. Bij drie 
spelers wordt een halve competitie gespeeld met een bedenktijd van 5 minuten. 
Barrages kunnen direct na afloop van een groep worden gespeeld, voor de prijsuitreiking. Is daar 
geen tijd voor, dan kunnen ze na de prijsuitreiking worden gespeeld. Niet alle prijzen worden in dat 
geval uitgereikt. Wel even de spelers die nog een barrage moeten spelen, voorstellen. 
 
17.45 Opruimen. 
Zaterdag/zondag: Eindstanden in Excel-formaat mailen naar jeugd@nbosbo.nl  

Individuele uitslagen mailen naar coördinator GP-cyclus (2011-2012 Ernst 
Leeftink, ernstleeftink@xs4all.nl  
Verslag schrijven en mailen naar jeugd@nbosbo.nl 
Foto’s mailen naar jeugd@nbosbo.nl 
Persverslag met foto’s naar (lokale) pers sturen 
Wedstrijdformulier Grand Prix toernooi per e-mail versturen naar 
jeugd@nbosbo.nl 

Week na afloop: NOSBO-materiaal terugbrengen 
   Een bedrag van € 30 (seizoen 2011-2012) aan NOSBO overdragen  
   (girorekening: 858773 t.n.v. Penningmeester NOBO, Delfzijl) 
 
 
• Reglement 
 
(OUD) 
1) Dit reglement geldt voor de Grand Prix toernooien die door de NOSBO i.s.m. schaak-

verenigingen worden gehouden. 
2) Er wordt gespeeld volgens de laatste Nederlandse vertaling van het FIDE-reglement, aangevuld 

met de regels voor het rapidschaak. 
3) De toernooien worden op zaterdagmiddag gehouden vanaf 13.30 uur 
4) Deelname is mogelijk voor alle jeugdspelers. 
5) Het inschrijfgeld voor leden en niet-leden wordt elk seizoen door de NOSBO vastgesteld. 
6) De groepsindeling wordt gemaakt op basis van de NOSBO-jeugdrating. Van kinderen waar nog 

geen rating van bekend is, wordt deze geschat na opgave van de stap waar deze les uit hebben. 
7) De bedenktijd bedraagt voor een groep van 6 spelers 20 minuten p.p.p.p., voor een groep van 8 

spelers 15 minuten p.p.p.p. en voor groepen van 10 spelers 10 minuten p.p.p.p. of zonder klok 
als het kinderen uit stap 1 zijn.. De keuze voor het spelen zonder klok ligt bij de 
wedstrijdleiding van de middag. In dit geval worden de partijen gearbitreerd na afloop van de 
bedenktijd. 

8) De eindstand wordt bepaald door het aantal gescoorde punten (1 punt bij winst en ½ bij remise). 
Is het aantal punten gelijk, dan geldt achtereenvolgens: onderling resultaat, SB-score. Is de SB-
score gelijk, dan wordt er in geval van een prijs een beslissingsvluggertje gespeeld met een 
bedenktijd van 6 minuten voor wit en 5 voor zwart. Wit moet in dit geval winnen, zwart heeft 
genoeg aan remise. 

9) Er zijn drie prijzen per groep. Iedere deelnemer krijgt een herinnering. 
10) De uitslagen worden na ieder toernooi verwerkt voor de NOSBO-jeugdrating en het Grand Prix 

klassement. Voor elke Grand-Prix krijgen de kinderen punten afhankelijk van plaats en 
gescoorde punten. Hiervan wordt een aparte ranglijst gemaakt en gepubliceerd door de NOSBO. 
Voor de eindstand tellen de beste resultaten mee, d.w.z. het aantal georganiseerde Grand-Prix 
toernooien min 2 met een minimum van 4. Indien er minder dan vier Grand-Prix toernooien 
worden georganiseerd, zal er geen eindklassement gemaakt worden. 

11) Voor de eerste vijf plaatsen in het eindklassement stelt de NOSBO aan het eind van het seizoen 
prijzen beschikbaar. 

12) In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding. 
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(NIEUW ) 
1) Dit reglement geldt voor de Grand Prix toernooien die door de NOSBO i.s.m. schaak-
verenigingen worden gehouden. 
2) Er wordt gespeeld volgens de laatste Nederlandse vertaling van het FIDE-reglement, 
aangevuld met de regels voor het rapidschaak. 
3) De toernooien worden op zaterdagmiddag gehouden vanaf 13.30 uur 
4) Deelname is mogelijk voor alle jeugdspelers tot 20 jaar (peildatum kalenderjaar). Men dient 
zich aan te melden via het inschrijvingsformulier op de website. Spelers die zich pas op de zaterdag 
zelf aanmelden, kunnen alleen meedoen als er plaatsen open vallen of wanneer de  laatste groep nog 
niet vol is. Zij worden geplaatst in volgorde van aanmelding. Zodra de groepen vol zijn, kunnen er 
geen spelers meer meedoen. Spelers die zich op zaterdag aanmelden, ontvangen geen punten voor 
het Grand-Prix klassement. 
5) Het inschrijfgeld voor leden en niet-leden wordt elk seizoen door de NOSBO vastgesteld. 
6) De groepsindeling wordt gemaakt op basis van de NOSBO-jeugdrating. Van kinderen waar 
nog geen rating van bekend is, wordt deze geschat na opgave van de stap waar deze les uit hebben. 
7) De hoogste groep zal in principe bestaan uit 6 spelers. De overige groepen bestaan in 
principe uit 8 personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal ook de tweede groep uit 6 spelers 
bestaan of zal / zullen de laagste groep(en) uit minder spelers bestaan. Indien de laagste groep uit 6 
spelers bestaat, zal in deze groep een dubbele competitie van 10 minuten p.p.p.p gespeeld worden. 
8) De bedenktijd bedraagt voor een groep van 6 spelers 20 minuten p.p.p.p., voor een groep 
van 8 spelers 15 minuten p.p.p.p. en voor groepen van 10 spelers 10 minuten p.p.p.p. of zonder klok 
als het kinderen uit stap 1 zijn. De keuze voor het spelen zonder klok ligt bij de wedstrijdleiding van 
de middag. In dit geval worden de partijen gearbitreerd na afloop van de bedenktijd. 
9) De eindstand wordt bepaald door het aantal gescoorde punten (1 punt bij winst en ½ bij 
remise). Is het aantal punten gelijk, dan geldt achtereenvolgens: onderling resultaat, SB-score. Is de 
SB-score gelijk, dan wordt er in geval van een prijs een beslissingsvluggertje gespeeld met een 
bedenktijd van 6 minuten voor wit en 5 voor zwart. Wit moet in dit geval winnen, zwart heeft 
genoeg aan remise. 
10) Er zijn drie prijzen per groep. Het staat de organiserende club vrij iedere deelnemer een 
herinnering te geven. De leider van het Grand-Prix klassement ontvangt aan het begin van het 
volgende Grand-Prix toernooi een leiderstrui. 
11) De uitslagen worden na ieder toernooi verwerkt voor de NOSBO-jeugdrating en het Grand-
Prix klassement. De leider van het Grand-Prix klassement ontvangt aan het begin van het volgende 
Grand-Prix toernooi een leiderstrui. Voor de eerste vijf plaatsen in het eindklassement stelt de 
NOSBO aan het eind van het seizoen prijzen beschikbaar. Indien er minder dan vier Grand-Prix 
toernooien worden georganiseerd, zal er geen eindklassement gemaakt worden.Indien er acht of 
meer Grand-Prix toernooien worden georganiseerd, tellen de twee laagste resultaten (en bij zeven 
toernooien: het laagste resultaat) niet mee voor de berekening van het eindstand van het Grand-Prix 
klassement. Het niet-meedoen aan een Grand-Prix toernooi levert 0 punten op en wordt ook 
beschouwd als een resultaat. 
12) In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding. 
________________________________________________________________________________ 
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10. Basisscholenkampioenschappen (Trevor Mooijman) 
 
HR BSK NIEUW  

Algemeen 
- De NOSBO-reglementen spreken over het ‘basisscholenkampioenschap’ (afgekort: BSK). De 

KNSB hanteert in haar correspondentie eveneens de term ‘schoolschaken’ als verzamel-
naam van primair- en middelbaar onderwijs. De NOSBO gebruikt naargelang eveneens 
beide termen, afhankelijk van de aard van het document.  

- De NOSBO stelt een coördinator BSK (schoolschaak) aan. Hij is verantwoording schuldig 
aan het bestuurslid jeugdzaken. De kaders waarbinnen de coördinator zijn taak kan 
uitoefenen worden vastgesteld door het bestuurslid jeugdzaken. De coördinator heeft het 
mandaat om naar eigen inzicht (mits naar de geest van het huishoudelijk reglement en in 
overleg met het bestuurslid jeugdzaken) te handelen als het gaan om het toekennen van 
wildcards, het plaatsen van teams in ‘witte vlekken’ onder een andere voorronde, het 
toekennen van de voorrondes en de (halve) finales.  

- De NOSBO geeft jaarlijks een licentie uit aan een vereniging om in een bepaald geografisch 
gebied een voorronde te houden. De verenigingen geven tijdig (doch uiterlijk 31 oktober) 
aan of men prijs stelt op het organiseren van de voorronde. Indien men buiten de eigen 
gemeentegrenzen wenst te opereren, dient dit te worden aangevraagd bij de NOSBO 
(teneinde overlap te voorkomen). Om de kwaliteit te waarborgen behoudt de NOSBO zich 
het recht voor om wanneer hiertoe aanleiding is, de licentie terug te trekken. Richtlijn is 
dat uiterlijk drie weken vóór de datum van de voorronde de betreffende club de organisatie 
rond heeft (speelzaal, invitaties naar scholen, erkende/bevoegde wedstrijdleider, prijzen).  

De voorronde 
1. De voorrondes (eerste ronde) is lokaal. Zoveel als mogelijk wordt ernaar gestreefd om de 

plaatselijke schaakclub deze voorronde te laten organiseren. De vereniging is vrij in de keuze voor 
de speeldatum. Doorgaans is dit een woensdagmiddag of een zaterdagmiddag. De uitnodigingen 
voor de voorronde gaan via de vereniging.  

2. In de gemeentes waar geen (jeugdafdeling van een) schaakclub actief is en/of daar waar de club 
aangegeven heeft géén voorronde te gaan houden, zal de coördinator schoolschaak zelf de scholen 
in deze zogenaamde witte vlekken benaderen. Zoveel als mogelijk zal de coördinator proberen 
scholen die zich aanmelden te plaatsen onder bestaande voorrondes in de buurgemeente. Voor de 
scholen die niet elders geplaatst kunnen worden organiseer de NOSBO een algemene voorronde.  

3. Voorrondes worden gehouden globaal tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie. Op twee 
zaterdagen in het voorjaar houdt de NOSBO de halve finales en de finale. 

4. Een school kan alleen meedoen met ten minste twee spelers.   
5. De NOSBO kent twee vormen voor de voorronde. De organiserende vereniging is geheel vrij om een 

voor de lokale situatie passend model te kiezen en uit te werken.  
- Een individueel toernooi van maximaal zeven ronden (Zwitsers) waaruit een 

schoolteamklassement wordt gedestilleerd.  
- Teamwedstrijden (vier tegen vier). Tot en met acht teams is een halve competitie 

(Round Robin) haalbaar. Vanaf negen teams: Zwitsers voor teams.  
6. Plaatsing voor de halve finale op basis van het aantal deelnemende teams:  
- 1 t/m 8 teams in de voorronde: 1 team naar de halve finale; 9 t/m 16 teams : 2 teams; 17 

t/m 24 teams: 3 teams; 25 en meer teams: 4 teams naar de halve finale. Als in voorrondes 
individueel wordt gespeeld, dan wordt het aantal teams bepaald door het aantal 
deelnemers te delen door vier (afgerond naar boven). 

- De NOSBO is gerechtigd om op eigen initiatief of na aanvraag wildcards toe te kennen voor 
de halve finales, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. 

De halve finales en de finale 
- Er zijn drie halve finales: provincie Drenthe, Groningen Stad (plus Haren) en Groninger 

Ommelanden. Deze verdeling in drie regio’s doet recht aan de spreiding van de 
(jeugd)leden van de NOSBO.  
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- Op de halve finales provincie Drenthe en Groninger Ommelanden is er plaats voor zestien 
teams (dwingende richtlijn) met een uitwijk naar ten maximale 20 teams in gevallen van 
onvoorziene omstandigheden. De halve finale Groningen Stad kent precies acht plaatsen.   

- Voor de finale plaatsen zich tien teams. Uit elke halve finale plaatsen de bovenste drie 
teams zich voor de finale; bij verhindering van een geplaatst team, is de eerstvolgende op 
de ranglijst gerechtigd. De winnende school van het voorgaande seizoen wint een extra 
plaats in de finale voor hun regio het jaar erop volgend.  

- De NOSBO bepaalt vroegtijdig welke schaakvereniging of schaakgerelateerde 
rechtspersoon de (halve) finale(s) organiseert. Binnen de kaders van het NOSBO- 
Reglement en dit Huishoudelijk Reglement is de organisatie vrij om het toernooi de vorm te 
geven die passend en wenselijk is.  

- Er wordt gespeeld in teams van vier tegen vier. De halve finales hanteren het speelsysteem 
‘Zwitsers voor teams’ (zeven ronden) en de finale ‘Round Robin’.  

 
Tijdschema 
Mei:   bepalen data halve finale en finale (uiterlijke datum finale is 1 april) 
Aug/Sep/Okt: inventarisatie clubs die plaatselijk scholenkampioenschap houden 
November: aanschrijven overige scholen, inslaan vaantjes,  
  regelen speellocaties halve finales 
Dec/Jan: registratie deelnemers,  
Januari: indelen NOSBO-voorronden, prijzen inslaan, locaties regelen, wedstrijdleiders 

zoeken, wedstrijdformulieren kopiëren, speelschema’s maken 
Jan/Feb: voorronden worden gespeeld (op woensdagen), ook die door meeste verenigingen 

worden georganiseerd.  
Februari: verwerking uitslagen (o.a. voor site) 
  Aanschrijven scholen halve finales (7 ronden Zwitsers) 
Maart:  halve finales, materiaal, wedstrijdleiding enz regelen 
  Goede briefing naar organisatoren 
  Aanschrijven scholen finale 
April:  Opgeven scholen landelijk kampioenschap 
  Verslag aan NOSBO, site, nieuwsbrief jeugd 
 
Checklist 
borden  
sets stukken (idem) 
naamstrookjes 
wedstrijdbriefjes 
invultabel 
retourenveloppe 
reglement 
vaantjes 
drie prijzen (bekers) (voor de school) plus desgewenst medailles (voor de kinderen) 
 
Wedstrijdreglement: 

1. Elk team bestaat uit vier, doch tenminste twee, spelers plus eventueel één of twee 
reserves. Een school met minder dan twee spelers kan niet meedoen. Alle spelers en 
reserves moeten bij de school, waarvoor zij uitkomen, als leerling zijn ingeschreven. Bij 
voorrondes waarbij de teams tegen elkaar spelen, wordt er vier tegen vier gespeeld. Ook 
indien de voorronde gehouden als individueel toernooi, dient het schoolteam te bestaan uit 
ten minste twee spelers. Indien er van een school slechts één speler meedoet aan het 
individueel toernooi, wordt deze school niet opgenomen in het scholenklassement en deze 
school kan zich niet plaatsen voor de halve finale.  

2. In het geval van een individueel toernooi is het hebben van twee of drie spelers geen 
probleem, behalve dat het voor de school de kansen op kwalificatie vermindert. In het 
geval van wedstrijden vier-tegen-vier geldt deze aanvullende regel: indien een team met 
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minder dan 4 spelers opkomt, moet dat team vanaf het 4e bord beginnend, plaatsen 
onbezet laten (dus bij 3 spelers bord 4 vrij en bij 2 spelers de borden 3 en 4). Een team 
dat met minder dan twee spelers aanwezig is wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen 
en verliest de wedstrijd reglementair met 0 - 4.           

3. Bij iedere wedstrijd moet dezelfde bordvolgorde worden aangehouden. Dit geldt ook voor 
de totale volgorde wanneer er twee of meer teams meedoen van dezelfde school. De 
volgorde van de eerste wedstrijd is bindend. Eventuele reserves mogen alleen aan het 
laatste bord plaats nemen. Dit geldt ook voor spelers uit een eventueel 2e team, die 
invallen in het eerste team. De eenvoudige stelregel is: iedere speler mag ten alle tijden 
uitkomen aan een hoger bord (of in een hoger team), maar nimmer andersom. Ter 
controle kan de wedstrijdleider eisen dat bij elke ronde de teamleiders de namen van hun 
spelers opgeven op het daartoe bestemde wedstrijdformulier (uitslagenbriefje). 
Overtredingen – mits geconstateerd door de wedstrijdleider - kunnen worden bestraft met 
reglementair verlies van de partij van elke speler die op een te laag bord heeft 
plaatsgenomen.  

4. De in het wedstrijdprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met 
zwart en aan de even borden met wit. 

5. Het is toegestaan aan scholen die twee of drie spelers op de been kunnen krijgen, om een 
combinatieteam te vormen met een andere school, teneinde een voltallig team te kunnen 
formeren. Daartoe kan de school zelf het initiatief nemen, maar de school kan bij 
inschrijving ook een verzoek hiertoe neerleggen bij de organisatie. 

6. Het team wordt begeleid door een volwassen teamleider. Dit kan een ouder zijn van één 
van de kinderen, een leerkracht of de schaaktrainer of zijn vervanger. De teamleider is 
verantwoordelijk voor de orde binnen zijn team aan de borden en buiten de speelzaal. 
Tevens wordt de teamleider geacht de uitslagen correct te noteren en door te geven aan 
de wedstrijdleider.  

7. De NOSBO stelt een wedstrijdleider aan voor de voorronde. Hij mag assistenten benoemen. 
De wedstrijdleider interpreteert het Reglement en het Huishoudelijk Reglement en hij 
beslist daar waar de regels geen uitkomst bieden. Tegen zijn beslissingen kan geen beroep 
worden aangetekend.  

8. De organiserende vereniging stelt een zaalleider aan. Deze is verantwoordelijk voor de rust 
en de orde buiten de speelzaal. In voorkomende gevallen kan de functie van 
wedstrijdleider en zaalleider gecombineerd worden.  

9. De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende spelregels voor het schaakspel 
(rapid) vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Aangezien vele 
deelnemers in de voorronde geen lid zijn van een schaakvereniging, zal de wedstrijdleider 
naar eigen inzicht coulant (“pedagogisch”) optreden aangaande het naleven van de 
spelregels. In de finale worden de spelregels strikt gehandhaafd. 

10. Noteren is niet verplicht. 
11. Er hoeft in de voorrondes niet met een klok te worden gespeeld, maar het wordt wel 

aangeraden, om zo min mogelijk tijd verloren te laten gaan aan het arbitreren van 
wedstrijden. In de (halve) finale(s) is de klok verplicht (15 min. p.p.p.p.).  

12. De partij moet worden beëindigd vóór het vallen van de vlag. Bij tijdsoverschrijding is de 
partij verloren voor de speler wiens vlag is gevallen, tenzij deze of de wedstrijdleider kan 
aantonen dat zijn tegenstander, gezien het op het bord aanwezige materiaal nooit mat had 
kunnen geven (zoals: alleen koning en loper).  

13. Alleen de twee betrokken spelers mogen het vallen van de vlag van hun eigen partij 
constateren. Indien derden (omstanders, teamleden, de teamleider) een speler op het 
vallen van de vlag wijzen, mag de wedstrijdleider passende maatregelen nemen.  

14. Teamleiders en andere omstanders mogen geen speltechnische aanwijzingen geven aan de 
spelers. Het is spelers niet toegestaan om tijdens de partij met de teamleider of 
teamgenoten over de partij te spreken. Indien de wedstrijdleider een overtreding 
constateert, is hij gerechtigd maatregelen te nemen (conform het FIDE-reglement). 

15. De wedstrijdleider kan de partij remise verklaren als er naar zijn overtuiging een speler er 
op uit is uitsluitend een voordeel in tijd uit te buiten zonder dat dit gerechtvaardigd wordt 
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door de stelling op het bord. De wedstrijdleider moet de partij remise verklaren als naar 
zijn overtuiging geen der spelers de partij op basis van de stelling op het bord tracht te 
winnen, zelfs als de vlag reeds gevallen is. 

16. Is een partij na deze tijd nog niet afgelopen en er wordt zonder klok gespeeld, dan stelt 
wedstrijdleider door arbitrage de uitslag vast. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding 
aan materiaal op het bord, maar vooral ook naar de concrete en reële winstkansen van de 
spelers en naar het wat heet “spelen op winst”. Meegewogen wordt ook of de 
wedstrijdleider zich ervan overtuigd heeft dat een speler de kennis in huis heeft om 
daadwerkelijk naar winst (mat) te werken. 

17. De in het programma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met zwart en 
aan de even borden met wit. 

18. Een speler mag zijn teamleider om advies vragen aangaande het al of niet aanvaarden van 
een remise aanbod van zijn tegenstander en de teamleider mag zijn spelers ongevraagd 
advies geven ten aanzien van een remise-aanbod. 

19. Er wordt gespeeld om matchpunten. Voor een gewonnen wedstrijd worden 2 matchpunten 
gegeven. Voor een gelijkspel 1 matchpunt en voor een nederlaag geen matchpunten. De 
bordpunten worden wel bijgehouden i.v.m. gelijk eindigen. 

20. Eindigen volgens de matchpunten meer teams gelijk dan geldt achtereenvolgens: 
1. het aantal bordpunten; 2. winst in de onderlinge wedstrijd; is deze wedstrijd in een 
gelijkspel geëindigd dan: 

a. geldt de score in deze wedstrijd aan de eerste 3 borden. Is dit gelijk dan geldt de 
score aan de eerste 2 borden en zo verder; 
b. volgen er barrages (5 tot 3 minuten p.p.p.p.), nader te bepalen door de 
wedstrijdleider (NB: NIET volgens de snelschaakregels!). 

21. Het team dat de halve finale wint, verkrijgt de titel: “BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN 
GRONINGEN-STAD & HAREN” of “BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN DE PROVINCIE 
DRENTHE” of “BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN DE GRONINGER OMMELANDEN” (naar 
gelang waar gespeeld wordt) en het team dat de finale wint, verkrijgt de titel: 
"BASISSCHOLENKAMPIOEN VAN DE NOORDELIJKE SCHAAKBOND", alles onder toevoeging 
van het jaartal/seizoen dat van toepassing is. 

22. OVERAL WAAR DIT REGLEMENT NIET IN VOORZIET, BESLIST DE 
WEDSTRIJDLEIDER. ZIJN BESLISSINGEN ZIJN BINDEND. 

________________________________________________________________________________ 
 
11. KNSB-zaken 
 
• KNSB JLV d.d. zaterdag 7 april 2012 (Waalwijk) 
 
• KNSB Bondsraad d.d. zaterdag 16 juni 2012 (Utrecht) 
 
• Schoolschaak – clubschaak jeugd, het stappenlidmaatschap 
 
Aan Regionale Jeugdleiders 
Van Eric van Breugel 
Datum 22 maart 2012 
 
Uit de analyse en de daarop volgende discussie in november 2011 over schoolschaak in relatie tot 
clubschaak is gebleken dat er nog weinig grip is op het schoolschaken. Er is een relatief grote groep 
van 10.000 basisscholieren die meedoet aan de competitie voor schoolschaak teams, in meeste 
gevallen ook lessen volgt, stappenexamens aflegt en zelfs aan wedstrijden deelneemt in de buurt. 
De doorstroming naar clubschaak is echter niet een automatisme. Geschat wordt dat slechts 5 tot 
10% doorstroomt naar een club. Het idee is om met een paar kleine ingrepen daar meer vat op te 
krijgen zodat het georganiseerde schaken (clubs, regionale bonden en KNSB) er meer profijt van 
krijgt, dan nu het geval is en het percentage doorstromers te verhogen. 
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Kansen 
De grootste kansen liggen bij de stappenexamens. Scholen weten over het algemeen de les-
materialen van de stappenmethode aardig te vinden. Velen weten hun leerlingen vervolgens tot en 
met de examens voor Stap 1 (of Opstapje 1) en ook nog vele scholen tot en met Stap 2 op te leiden. 
Als wij van deze ca. 3.000 geslaagden (Opstapje 1, 2, Stap 1, 2) de niet-clubleden zouden 
registreren als een (stappen)lid dan zouden we er in een klap vele jeugdleden per jaar bij hebben. 
Dit stappenlidmaatschap hoeft niet veel te kosten en kan met een welkomstbrief van de bond en 
informatie over het clubschaak worden gecombineerd. Ook het SpeelZ lidmaatschap blijft een 
belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van schoolschaken. Dit lidmaatschap staat voor het 
werken met de leskist geheel gevuld met de materialen van de Stappenmethode en waarbij zijn de 
deelnemers al bij de start van de eerste schaakles SpeelZ lid bij de KNSB. 
 
Invulling stappenlidmaatschap 
Het stappenlidmaatschap moet uit een aantrekkelijk pakket bestaan om scholen en deelnemers 
hiervoor te winnen. Naast het doen van examen en het behalen van een officieel erkend diploma, 
ontvangt de geslaagde een folder met informatie over clubschaak, een welkomstbrief van de KNSB, 
een bon met korting voor deelname aan een eerste schaaktoernooi in de buurt. De voorwaarde is dat 
het tarief van het stappenlidmaatschap minimaal € 5 bedraagt, zijnde de voorwaarde van NOC*NSF 
om deze als lid te mogen meetellen. Gedacht wordt aan een tarief stelling van € 7,50 voor een 
Stappenlidmaatschap, bestaande uit € 2,50 voor het regionale bondslidmaatschap en € 5 voor de 
KNSB om de kosten te dekken voor het diploma, examen, welkomstbrief, folder clubschaak en bon 
met korting voor toernooi. Voor clubleden kan het tarief laag blijven, bijvoorbeeld € 2,50 voor 
examen/diploma. De inkoopsprijs bij de KNSB blijft dan de kostprijs van ca. € 1,50 per set. 
 
Wat is ervoor nodig? 
1. Registratie van de gegevens van de geslaagden in de centrale database van de KNSB. Deze 
gegevens worden momenteel al ingevuld door de deelnemers op het examenformulier. In principe 
zou centrale verzameling en invoering ervan in een database al voldoende zijn. Elektronische 
hulpmiddelen zoals een invulformulier op een website, zouden dit proces nog kunnen 
vereenvoudigen en versnellen, maar is voor de start niet noodzakelijk; 
2. Tarief aanpassing voor behalen examen. Het huidige tarief voor het doen van een stappenexamen 
varieert van € 2 tot € 5 afhankelijk in welke regionale bond men examen wil doen. Dit is voor de 
examens op te lossen door de regionale bonden de examens voor € 5 per examen / diploma te laten 
inkopen bij de KNSB tegen overlegging van de afgenomen examens en de regionale bond 
vervolgens de eigen bijdrage van € 7,50 te laten innen bij de deelnemers zoals zij ook nu gewend 
zijn te doen. De kosten die de regionale bonden maken voor de afname van de examens kunnen zij 
uit de regionale bijdrage van € 2,50 financieren. Voor clubleden is een eenduidig landelijk tarief 
gewenst en het voorstel is dit op € 2,50 te zetten. De regionale bonden blijven voor deze leden de 
inkoopsprijs van € 1,50 betalen. Om te zorgen dat de regionale bond de juiste inkoopsprijs betaald 
per set (voor stappenleden of clubleden), worden voor het stappenlidmaatschap andere diploma’s 
gebruikt dan bij het clublidmaatschap. De regionale bond koopt apart in. 
3. Distributie van de welkomstbrief en clubinformatie. De welkomstbrieven en folders zouden in 
bulk aangemaakt kunnen worden en aan de regionale bonden gedistribueerd kunnen worden om 
direct na afloop van hun examen deze te ontvangen of deze zouden na registratie op het 
bondsbureau per post aan de geslaagden verzonden kunnen worden. 
4. Goedkeuring van deze nieuwe lidmaatschapsvorm. 
Aan de bestaande lidmaatschappen zal een nieuwe variant toegevoegd moeten worden. De variant 
mag niet concurreren met het clublidmaatschap, maar juist een motivatie moeten zijn om zo snel 
mogelijk vervolg examens op de club te gaan halen. Clubleden krijgen standaard korting op het 
doen van een stappenexamen. 
Acties 
- definitie stappenlidmaatschap opstellen;  
- goedkeuring door KNSB bestuur en Bondsraad.  
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- informatie toevoegen op examenformulier met goedkeuring dat de geslaagde als stappenlid wordt 
geregisteerd;  
- informeren van alle examinatoren om de examens voortaan naar het bondsbureau op te sturen of 
verwerken deze via een webformulier;  
- stappenlidmaatschap in centrale database aanmaken;  
- folder met club info laten ontwerpen en drukken;  
- maken van een welkomstbrief; 
- distribueren folders en welkomstbrief; 
- informatie op website. 
 
De voordelen op een rijtje: 
a. De schoolschaker krijgt vroegtijdig informatie (welkomstbrief KNSB, folder over clubschaak) 
over de georganiseerde schaakwereld en wordt gestimuleerd om het geleerde in de praktijk te 
brengen met een kortingsbon voor een eerste schaaktoernooi (bv een Grand Prix achtig toernooi) in 
het pakket toe te voegen; 
b. De clubs kunnen door de registratie concrete informatie van de bond ontvangen over de 
potentiele leden in hun omgeving; De bond zou clubs tevens nog een extra financieel voordeel 
kunnen geven, als de club het lukt deze stappenleden binnen een jaar na het examen binnen te halen 
als clublid; 
c. De regionale bonden krijgen een duidelijk voordeel in handen voor clubleden. Clubleden kunnen 
een grotere korting op het behalen van een examen worden gegeven tegenover niet-clubleden, dan 
nu het geval is; De regionale bonden zijn de organisatoren van de Grand Prix toernooien en krijgen 
zo meer deelnemers binnen via het schoolschaken. De Stappenleden worden ook lid van de 
regionale bond, zodat de inkomsten voor de regionale bond zullen toenemen; 
d. Voor de KNSB bestaat het voordeel uit meer leden en een tool om de overgang tussen 
schaakschaak en clubschaak betere te volgen en te stimuleren. 
________________________________________________________________________________ 
 
• Uitbreiding rechten SpeelZ-lidmaatschap 
Aan  De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad 
Van  Algemeen Bestuur KNSB 
Status  Ter besluitvorming 
Dd  21 mei 2012 
 
Voorstel 
Het voorstel is om SpeelZ leden ook het recht op een jeugdrating te geven. Mits de toernooien waar 
ze deelnemen maar goed aangeleverd worden, is dat nauwelijks extra werk voor de rating-
verwerkers. De SpeelZ leden worden er nu juist weer uitgefilterd.  
 
Toelichting 
Het verzoek om uitbreiding van het SpeelZ lidmaatschap is niet nieuw. Zowel regionale bonden als 
schaakscholen hebben daar eerder vragen over gesteld. Daar is tot nu toe nog niets mee gedaan, 
omdat de noodzaak er ook nog niet was. We hebben al wel toegestaan dat SpeelZ leden dezelfde 
korting op Internetschaak kregen als clubleden (€ 15,-). Tevens is er altijd de intentie geweest dat 
we SpeelZ leden zo snel mogelijk aan schaaktoernooien willen laten meedoen, om zodoende sneller 
beter te laten worden en met clubschaak in aanraking te laten komen. 
Aanleiding voor het voorstel nu is de vraag van een Schaakschool of hun SpeelZ leden een rating 
mogen krijgen. Zij vormen geen concurrentie voor het clubschaak, ze leiden juist clubschakers op 
door hun binding met een grote schaakclub. SpeelZ is voorts gelimiteerd tot Stap 1 en Stap 2. 
Bij de grotere SpeelZ projecten zou het overigens ook toegepast kunnen worden. Er wordt nu 
standaard een schaaktoernooi aan het einde van het seizoen ingelast speciaal voor deze SpeelZ 
leden. Het zou goed zijn als we de SpeelZ leden daarmee kunnen gaan onderscheiden van de 
kinderen die noch clublid noch SpeelZ-lid zijn. 


