
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG VAN DE 
SBO JEUGDLEIDERSVERGADERING 

D.D. 11 JUNI 2008 
 
 
Aanwezig namens de verenigingen:  
Jan Willem Brinks (SV Almelo), Jasper de Jong (SV Dr. Max Euwe), Ewout Kanger 
(JSV Minerva), John Lardinois (JSV Minerva), Anne Veltman (SV Dr. Max Euwe), Dinant 
Van Beek (SV Holten) 
Aanwezig namens SBO Jeugdcommissie:  
Fetze Elgersma (pk), Jan Hummel (jgp), Jolanda Hummel-Grob (schoolschaak), Marcel 
Krosenbrink (jcc),  Erik Mijnheer (voorzitter), Marc Schippers (diploma) 
Overige aanwezigen: 
Floris van Assendelft (SPO trainer), Xander Verbeet (KN SB servicepunt Oost) 
Bericht van verhindering is ontvangen van Thijs Aalbers (SV HEC – Medusa),  Evert 
Bartelink (EDS), Mark van Essen (ENO),  Michel Punter (Het Zwarte Paard) 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.  
De berichten van afmeldingen worden gemeld. 
 
2. Notulen SBO jeugdleidersvergadering 27 juni 2007 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken. 
 
4. Servicepunt 
5. Trainingen 
Deze punten worden naar een later moment in de vergadering geschoven omdat Xander 
Verbeet nog niet aanwezig is. 
 
6. Jeugdclubcompetitie 
Het jaarverslag spreekt voor zich. De competitie is goed verlopen en er is geen aanleiding om 
voorstellen tot reglementswijzigingen in te dienen.  
Een belangrijke verandering is er wel op landelijk niveau te melden. De KNSB heeft besloten 
om, in een poging de tendens van een dalend aantal teams in de competities te keren, naast de 
Meesterklasse en Promotieklasse een 1e en 2e klasse A in te voeren. Inschrijving is vrij voor elke 
club. Net als de Promotieklasse zullen deze nieuwe klasses een gewestelijk karakter hebben. In het 
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geval van de SBO betekent dit dat er wordt samengespeeld met teams uit NOSBO, FSB en 
een deel van de OSBO. De 1e en 2e klasse zullen regio-centraal gespeeld gaan worden op 
dezelfde dagen kennen als de Meester- en Promotieklasse. Niet langer zal het regionale kam-
pioenschap recht geven op spelen in de Promotieklasse maar moet deze plek via de 1e klasse 
worden bevochten. Voor schakers geldt dat deelname aan de SBO-competitie en de landelijke 
competitie gecombineerd kan worden. Het SBO-reglement zal n.a.v. deze wijzigingen op onder-
delen worden gewijzigd. 
De SBO heeft als enige onderbond in de voorbereidingen tegen de instelling van deze nieuwe 
klasses gestemd omdat zij de nadelen groter dan de voordelen achtte.  
De jcc-leider gaat nog peilen of er voldoende clubs zijn die voor de eer en het speelplezier een A-
team in een regionale competitie willen inschrijven. Die zal zoals gebruikelijk gewoon op de club-
avond gespeeld blijven worden. 
 
7. Persoonlijke en Nederlandse jeugdkampioenschappen 
Vooral de terugloop in deelnemersaantallen bij de D en E-jeugd is erg opvallend.  Het tegenval-
lende aantal C-spelers kan ten dele worden verklaard uit het feit dat het D-kampioenschap in na-
volging van de landelijke kampioenschappen op hetzelfde moment als de ABC-kampioenschap-
pen zijn gespeeld. Hierdoor konden D’s niet mee doen aan het C-kampioenschap.  
Gevraagd wordt of de indruk bestaat dat vooral de toppers niet mee hebben gedaan. Het is 
inderdaad opgevallen dat een aantal bekende namen, met name bij de ABC’s, niet zijn gekomen 
maar hoe zwaar dit gewogen moet worden is nog even de vraag. Als het aantal deelnemende D’s 
niet bijtrekt wordt overwogen de D-voorronde af te schaffen. 
De voorgestelde reglementswijziging vragen weinig toelichting. De termijn waarbinnen een verzoek 
tot ondersteuning bij de aanvraag van een vrijplaats bij de SBO binnen moet zijn, dient goed 
gecommuniceerd te worden naar de belanghebbenden. De wijzigingen worden aangenomen. 
 
8. Jeugd Grand Prix 
Met nog één grand prix voor de boeg is de stand zoals die ter vergadering wordt gepresenteerd 
nog niet definitief. De (wissel)bekers zullen weer worden uitgereikt aan de nummers 1 t/m 3 uit de 
eindstanden mits zij aan minimaal 5 toernooien hebben deelgenomen. Voor de GH-categorie geldt 
dat een wisselbeker beschikbaar is voor de winnaars van hun categorie maar dat voor de verdere 
bekers de groepen gecombineerd worden. De aanmoedigingsprijs wordt dit jaar niet uitgereikt bij 
gebrek aan kandidaten. 
Gebleken is dat het dit jaar moeilijker was om de toernooigegevens binnen te krijgen dan eerdere 
jaren. Organisatoren worden opgeroepen de gegevens deugdelijk bij te houden en tijdig en 
compleet in te sturen. 
Geconstateerd wordt dat het grote gat tussen de jGP’s in maart en juni erg demotiverend werkt 
voor zowel jeugdleider als jeugdschaker. Gekeken zal worden hoe dit op te lossen valt binnen de 
beperking dat landelijke en regionale (jeugd)toernooien en competities elkaar niet mogen bijten.  
De voorgestelde reglementswijziging is een aanvulling op de al bepaalde rekenmethoden en is 
noodzakelijk door een nieuw ingevoerde speelwijze van zwitsers met gecombineerde 
achttalgroepen. De wijziging wordt aangenomen. 
 
9. Schoolschaak 
De teruggang in aantal deelnemende schoolteams voor het basisonderwijs dit jaar was een 
tegenvaller, al is ook hier de landelijke trend niet anders. De SBO mag zich als relatief kleine 
onderbond scharen onder de bonden met de meeste deelnemende teams wat dan toch weer een 
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ander licht op de zaak werpt. In de categorie voortgezet onderwijs was het verheugend om 6 teams 
te mogen verwelkomen en een leuke competitie neer te kunnen zetten.  Helaas heeft geen enkel 
SBO-team de landelijke kwartfinales weten te overleven. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd de vorig jaar voorgestelde en toen afgewezen reglements-
wijziging met betrekking tot het opstellen van spelers op speelsterkte toch in te voeren. Een 
rondgang door de speelzaal heeft de tegenstemmers van vorig jaar overtuigd van het nut van deze 
regel.  
Naast het reeds ingediende voorstel wordt ook dit voorstel aangenomen. 
 
10. Jeugdrating 
Jan Hummel heeft dit jaar, bij gebrek aan een vervanger, nog een deel van de ratingtaken op zich 
genomen. Zo heeft hij wél de gegevens doorgestuurd naar de KNSB voor verwerking in de 
jeugdrating. Aan het begin van het seizoen is ook nog een paar keer de SBO-jeugdrating 
uitgerekend maar niet gepubliceerd. 
Ewout Kanger vraagt hoeveel tijd de berekeningen kosten. Dit is ongeveer één uur per toernooi. 
Ewout is wel genegen de functie van ratingverantwoordelijke over te nemen en wil proberen dit 
verder te automatiseren. Hij wordt welkom geheten in het team dat zich inzet voor jeugdzaken.  
 
11. Diplomaconsulaat 
Marc reikt ter plekke zijn jaarverslag met de stand van zaken per 11 juni uit. Het aantal aange-
vraagde examens is sterk gedaald t.o.v. vorig jaar en het ziet er niet naar uit dat er nog een eind-
sprint komt die dit goedmaakt. Opvallend is de teruglopende afname van Opstapjes-examens. 
Het lijkt er sterk op dat dit een jaartje leuk is geweest maar niet interessant blijft.  De plus- en 
extra-examens zijn nu ook beschikbaar. De diplomaconsulent is voornemens deze niet eerder te 
bestellen dan wanneer er concrete vraag vanuit clubs komt naar deze examens.  
Uit de vergadering blijkt dat enkele clubs (waarschijnlijk) ook nog een buffer aan examens hebben 
uit eerdere jaren. 
 
Het jaarverslag van de jeugdcommissie is hiermee goedgekeurd. 
 
De punten 4 en 5 van de agenda worden nu behandeld. 
 
4. Servicepunt 
Xander Verbeet stelt zich kort voor als Servicepuntmedewerker. Hij maakt van de gelegenheid 
gebruik, nogmaals, onder de aandacht te brengen dat er ook volwassenentrainingen bestaan en 
dat hier ook subsidies voor beschikbaar zijn. Daarnaast is er een nieuw mastersproject gestart dat 
zich speciaal richt op 50+-ers 
 
Jeugdleidersdag 
De jeugdleidersdag 2008 is gepland voor 18 oktober in het Denksportcentrum Apeldoorn. Op 
verzoek is er dit jaar voor gekozen de dag niet samen te laten vallen met het Hutton-toernooi. 
Helaas kon het daardoor weer niet anders dan dat de dag samenvalt met het Essent-toernooi. 
Cor van Wijgerden zal ook dit keer weer aanwezig zijn. Wie de tweede spreker zal zijn is nog niet 
bekend: gedacht wordt aan een jeugdtalent of een grootmeester. Het thema zal zijn : werken naar 
de top. Getracht wordt de dag net als eerder gratis te houden voor jeugdleiders. De kosten, 
ongeveer 40 Euro p.p., worden gedragen door de bonden. 
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SpeelZ 
Scholen die werken met de SpeelZ-kist zijn enthousiast. Eén van de beste manieren om de kist te 
promoten is de actieve: iemand die de scholen langsgaat en de kist demonstreert. Grootste pro-
bleem is mensen te vinden die deze taak op zich kunnen/willen nemen. Op verzoek is Pauline 
Knipscheer bereid een workshop te geven.  
Dinant van Beek geeft aan dat Holten wil proberen met de SpeelZ-methode bij basisscholen 
voet aan de grond te krijgen. De voorlopige plannen zijn zo dat de kosten door drie partijen samen 
worden gedragen: school, leerling en club.  
 
Trainingen 
Yge Visser heeft een nieuwe opzet van de landelijke en servicepunt trainingen uitgewerkt. Dit is 
mede gebeurd op aandringen van NOC*NSF. De blik is gegaan richting Rusland en hun bena-
dering van topsport. In de nieuwe opzet zijn er 4 trainingsniveaus: 30, 50 en 100 uurs die in hun 
geheel door de servicepunten worden gecoördineerd en regionaal worden aangeboden. De 200 
uurs groep wordt door de KNSB gestuurd. De 100 uurs groep wordt vergelijkbaar met de jong 
oranje trainingen van nu. De eigen bijdrage van de kinderen/ouders aan de kosten van de trainin-
gen zijn, zeker bij de 200 uurs groep, fors: tot 2700,- Euro per kind. Kinderen/ouders worden 
geacht zelf sponsoren te regelen wanneer zij aan deze groep mee willen doen maar de financiële 
draagkracht van het gezin dit eigenlijk niet toelaat. Jeugdschakers in de 200 uurs groep kunnen 
een talentstatus aanvragen en daarmee een subsidie ter hoogte van de helft van de eigen bijdrage 
bij het NOC*NSF krijgen. De voorwaarden om die status te krijgen zijn bij de KNSB bekend 
en zij zullen de status ook toekennen of afwijzen. 
De procedure om tot een trainingsgroep toegelaten te worden is ook sterk veranderd t.o.v. eerder. 
Iedere jeugdschaker kan zich nu aanmelden voor een groep naar keuze. Een technische commissie 
zal zich vervolgens over de aanmeldingen buigen en de kinderen in trainingsgroepen indelen waarbij 
ook naar speelniveau wordt gekeken. Het verschil tussen de 30 en 50 uurs groepen is vooral dat zij 
20 extra uren internet training krijgen. De 30 gezamenlijke uren zullen wel op locatie plaatsvinden.  
De servicepuntcoördinator gaat nog bekijken in hoeverre het financieel haalbaar is om de trainin-
gen voor SBO-jeugdschakers ook echt in onze regio te laten plaatsvinden of dat er toch meer 
samenwerking moet worden aangegaan met de OSBO. Tot nu hebben zich ongeveer 70 SBO 
en OSBO kinderen aangemeld voor de trainingen. 
Er komt ook een nieuwe trainingslocatie binnen de SBO: het pand van DGT in Enschede. 
Uit de commentaren ter vergadering blijkt dat men van mening is dat vooral de gevraagde financiële 
bijdrage begint te rieken naar klassejustitie en dat het lijkt of de vraag welke behoefte er in het veld 
is aan veranderingen is overgeslagen.  
 
5. SBO – SP Trainingen 
In het voorlopige jaarverslag ontbreken nog de namen van de regeionale deelnemers. Landelijk 
hebben Maike Edens, Nilofar Skandar, Emma de Vries en Zyon Kollen getraind.  
 
12. SBO Münsterland 
Het SBO-Münsterland toernooi stond voor 7 juni op de kalender maar is om organisatorische 
redenen niet doorgegaan. Er wordt nog bekeken of het toernooi in 2008 nog kan plaatsvinden of 
dat er voor wordt gekozen een jaartje over te slaan en in 2009 binnen de SBO te organiseren. 
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13. Huttontoernooi 
Het Huttontoernooi heeft dit seizoen plaatsgevonden op 25 oktober 2007, voor het eerst in de 
nieuwe opzet met 4 spelers per leeftijdscategorie A t/m E waarbij het aan de bond werd overge-
laten of zij in alle categorieën uit wilden komen. De SBO heeft in alle categorieën meegespeeld. 
In de eindstand is de SBO op een negende plaats uitgekomen. Het toernooi in 2009 zal door de 
SBO worden georganiseerd. 
 
14. Renate Limbach-toernooi 
Voor het Renate Limbach toernooi waren geen aanmeldingen vanuit het SBO gebied. 
 
15. SBO jeugdschaakkalender 
Geconstateerd wordt dat de druk op de kalender groot is doordat rekening moet worden gehou-
den met landelijke jeugdactiviteiten én met de KNSB-competitie voor seniorenteams. Daardoor 
ontstaan grote tijdsgaten tussen  regionale toernooien terwijl er op andere momenten weer elke 
week een toernooi is.  Een deeloplossing is te vinden in het toch samen laten vallen van jeugd-
toernooien met de KNSB-competitie waar dit voor de organiserende club mogelijk is. 
De kalender wordt besproken en Almelo maakt bezwaar tegen de datum van 1 november omdat dit 
samenvalt met een KNSB-competitieronde. In overleg  zal na de vergadering worden gezocht 
naar een andere geschikte dag. 
 
16. Opleiding 
Het NOC*NSF heeft ook invloed op de opleidingen van jeugdleiders en –trainers. Hiervoor is 
ook een nieuwe opzet gekomen waarbij de nadruk meer zal komen te liggen op de praktijk van het 
lesgeven dan in het verleden. De beleidszaken komen dan in andere cursussen meer aan bod.  In de 
nieuwe situatie is sprake van niveaus en het diploma kan in delen worden behaald. Dit biedt pers-
pectief voor de juniortrainers zoals die door de SBO worden voorgestaan. Getracht zal worden 
volgend seizoen een cursus in onze regio te laten geven. Dit kan echter alleen bij voldoende regio-
nale deelname. Erik Mijn heer zal een oproep uit doen gaan naar alle clubs om geïnteresseerden 
aan te melden. 
 
17. Rondvraag 
Floris van Assendelft vraagt: 
• om op de verzendlijst voor vergaderingen e.d. geplaatst te worden. 
• of de begeleiding voor NK’s centraal geregeld kan worden ook wat huisvesting betreft. 

Antwoord: Na de pk’s zal met de deelnemers aan de NK’s worden gepraat  en ook dit punt 
wordt dan meegenomen.  Floris geeft ter plekke aan mits studie/werkkring dit toelaten de 
begeleiding ook in 2009 wel voor zijn rekening te willen nemen. 

 
Xander Verbeet tipt de clubs om bij het organiseren van schaakclinics ook te denken aan Floris 
van Assendelft die wel genegen is dit soort dagen te verzorgen. 
 
18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
 
Hengelo, juni 2008 
Jolanda Hummel-Grob 
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