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Inleiding 
Arno van Akkeren, mei 2017 

 

Het seizoen 2016-2017 is alweer bijna ten einde. Naast de vele leuke en sportieve partijen die de 
jeugd ook dit seizoen weer heeft gespeeld bij onder andere de JCC en de jGP is het record aantal 
teams dat aan schoolschaak hebben meegedaan één van de successen. Twee teams van het 
voortgezet onderwijs hebben aan het NK schoolschaak meegedaan en ook Magnus Carlsen ontmoet. 
In de JCC promotieklasse A jeugd is het Talententeam door hun tweede plaats gepromoveerd naar de 
Meesterklasse A. Bij het NjK werden de beste resultaten neergezet door Rembrandt Bruil en Lauri 
Maris die beide twee werden in hun leeftijdscategorie. Bij het Huttontoernooi heeft de SBO het met 
een derde plaats erg goed gedaan. De jeugd van de SBO heeft hierdoor ook landelijk goed 
gepresteerd. 

 

Dit jaarverslag is opgebouwd uit bijdrages die de functionarissen over hun taken hebben geschreven. 
Het afgelopen seizoen bestond de jeugdcommissie uit Arno van Akkeren (voorzitter, secretaris, 
redactie jeugdgids), Ewout Kanger (Kampioenschappen), Mariska de Mie (Schoolschaak), Bernard van 
Lenthe (Jeugd Grand Prix) en Hans Gelten (Jeugdratingverwerking). Hiernaast werden er taken buiten 
de jeugdcommissie uitgevoerd namelijk door Marc Schippers (Diplomaconsulaat), Marcel 
Krosenbrink (Jeugdclubcompetitie) en Yannic Husers (Huttontoernooi). 

 

De bezetting verschilt hiermee met die van vorig seizoen. Dit betekent dat een aantal functies 
succesvol zijn overgedragen. Hans heeft de jeugdratingverwerking overgenomen van Ewout. Marcel 
heeft de Jeugdclubcompetitie overgenomen van Kristianne Tempelman en Yannic heeft het 
Huttontoernooi overgenomen van Thomas Hummel. Helaas zijn niet alle functies overgedragen. 
Vorig seizoen hebben we namelijk voor Paul ten Vergert als trainingscoördinator geen opvolger 
gevonden. Deze functie hopen we voor volgend seizoen weer in te vullen. Hiernaast heeft Mariska 
aangegeven schoolschaak graag samen te willen coördineren. Ook hiervoor hebben we een vacature. 

 

Behalve dit jaarverslag met daarin de genoemde vacatures voor schoolschaak(co-)coördinator en 
trainingscoördinator, waarop de jeugdcommissie reacties graag tegemoet ziet, worden ook 
voorstellen voor reglementswijzigingen voor de JCC en de PjK’s meegeleverd die tijdens de JLV van 
woensdag 7 juni 2017 zullen worden besproken.
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Jeugdclubcompetitie 
Marcel Krosenbrink, mei 2017 

 

Ondergetekende heeft dit jaar de organisatie van de JCC waargenomen en wil daarbij Ewout Kanger 
bedanken voor de ondersteuning die hij geboden heeft. 

 
De competitie is dit jaar vrij laat begonnen. Dat kwam mede omdat pas laat duidelijk was wie de 
competitie ging leiden. Anderzijds weet elke club dat aan het begin van het seizoen teams moeten 
worden samengesteld. Zeker als de herfstvakantie laat valt, heeft het de voorkeur de eerste ronde in 
ieder geval gedeeltelijk vooraf plaats te laten vinden. De streefdatum voor het aanmelden van de 
teams blijft daarom 1 oktober. 

 

Er hebben dit jaar maar liefst tien teams minder meegedaan aan de JCC. Dat is bijna 35% minder. Het 
aantal deelnemende verenigingen is daarmee van negen naar zeven gegaan. 

 
Uitgesplitst per categorie: 
A-categorie van   3 naar  3 (=) 
C-categorie van   6 naar  4 (-2) 
D-categorie van 14 naar 9 (-5) 
E-categorie van   5 naar  2 (-3) 

  

Uitgesplitst per club: 

SG Max Euwe     van 6 naar 1 (-5) 
Almelo                 van 5 naar 3 (-2) 
Hardenberg        van 2 naar 0 (-2) 
ENO                      van 1 naar 0 (-1) 

Lonneker             van 1 naar 0 (-1) 

Mat-Ador            van 2 naar 1 (-1) 
Minerva              van 8 naar 7 (-1) 
WSG                    van 2 naar 3 (+1) 

Rijssen                van 1 naar 2 (+1) 
Raalte                 van 0 naar 1 (+1) 

 

Dit jaar zijn er drie wedstrijden niet doorgegaan. Alle keren was de competitieleider daarover niet 
vooraf geïnformeerd. Omdat Max Euwe D tot tweemaal toe niet kwam opdagen, is bij de tweede 
keer op de valreep besloten daarvoor een boete op te leggen. 

 
Enkele keren is de uitslag te laat aangeleverd. Bij deze overtreding heeft de competitieleider het bij 
een waarschuwing gelaten. 
 
Er zijn helaas ook vrij veel opstellingsfouten gemaakt. Gelukkig hebben de reglementaire uitslagen 
niet tot al te grote gevolgen voor de eindstanden geleid. Toch is er een voorstel gedaan het 
reglement iets te vereenvoudigen, zonder aan het doel van de regels (een opstelling op speelsterkte) 
afbreuk te doen. 
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Resultaten 
A-klasse 
1. Rijssen 4-6 11, 2. WSG 4-3 7, 3. Minerva 4-3 6.  
Winnaar snelschaak: Minerva. 
Topscorer: Arjen Kruimer Rijssen 3½ uit 4. 

 

C-klasse 
1. Minerva 6-9 16½, 2. Almelo 6-9 15½, 3. Rijssen 6-5 10½, 4. Raalte 6-1 5½.  
Winnaar snelschaak: Minerva. 
Topscorer: Linet Boghossian en Barto Visser (Minerva) 5 uit 6.  

 

D1-klasse 
1. Minerva 4-8 14, 2. Almelo 4-5 9½, 3. WSG 4-4 8, 4. Minerva 2 4-2 4½, 5. Mat Ador 4-1 4.  
Winnaar snelschaak Minerva. 
Topscorer: Lauri Maris (WSG), Wahe Boghossian en Karsten Kluin (Minerva) met 4 uit 4. 
 

D2-klasse 
1. Minerva 3 6-10 18½, 2. Minerva 4 6-8 14½, 3. Almelo 2 6-4 9, 4. Max Euwe 6-2 6.  
Winnaar snelschaak: Minerva 3. 
Topscorer: Floris Buijnsters (Minerva 3) met 6 uit 6. 

 

E-klasse 
1. WSG 2-4 6, 2. Minerva 2-0 2. 
Topscorer: Lauri Maris en Mick Broshuis (WSG) met 2 uit 2. 

 

De onderstreepte teams hebben zich geplaatst voor het NjK. 

In de landelijke competitie waren ook SBO-teams actief. Het Talententeam is gepromoveerd naar de 
meesterklasse A: 

 

Meesterklasse A  
Geen deelname uit SBO 
 

Promotieklasse A  
2. Talententeam SBO 7-10 17  
10. Minerva                 7- 4 12  
 
Meesterklasse C 
12. Minerva 8-8 16  
 
Meesterklasse D  
16. Almelo   9-9 16½ 
22. Minerva 9-7 17 
 
E-teams 
33. Minerva 7-5 10 
34. WSG        7-4 11½ 
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Persoonlijke kampioenschappen 
Ewout Kanger, mei 2017 

 

Bij het PjK ABC viel het deelnemersaantal wederom tegen. In de B groep was zelfs maar één speler, 
waardoor Thomas Kanger zonder spelen kampioen werd en een NjK ticket bemachtigde. 

In de A groep werd Reinier kampioen. Omdat hij vlak voor de inschrijvingsdeadline aangaf niet naar 
het NjK te zullen gaan, is Thomas Berghuis in zijn plaats afgevaardigd. In de A meisjes groep, waar 
plaatsing door de KNSB op basis van rating wordt gedaan, viel Nicolien helaas net buiten de eerste 
acht. 

 

De D, E en F groepen zijn gewonnen door de meisjes. 

 

Tijdens de Pupillendag was er net als vorig seizoen weer een situatie waardoor de uitzonderingsregel 
van artikel 6 uit het PjK reglement moest worden toegepast. Dit jaar ligt er een voorstel tot wijziging 
van dit artikel. 

 

Plaatsing NjK A, B en C meisjes vanaf seizoen 2017/2018. 

Vanaf volgend seizoen zal de plaatsing voor de NjK’s in de A, B en C-meisjes niet meer door de SBO 
worden bepaald. Er komen voor deze groepen landelijke kwalificatietoernooien. Of, en zo ja, hoe we 
in deze categorieën een SBO kampioenschap gaan organiseren komt tijdens de JLV ter sprake. 

 

Aanmeldingen per vereniging PjK’s 2016-2017 

  A B C D E Pup Totaal 

Minerva 2 1 3 10 7 4 27 

Almelo 1   2 4 1 4 12 

WSG       2 1 1 4 

Mat-Ador       2 1 1 4 

Max Euwe 1   1 1     3 

Hardenberg       1   1 2 

Raalte            1 1 

Lonneker           1 1 

HEC           1 1 

Totaal 4 1 6 20 10 14   

 

SBO kampioenen 2016/2017 

 Cat.  Jeugd Meisjes 

A Reinier Luiten - 

B Thomas Kanger - 

C Joas Tiggelaar Linet Boghossian 

D Veronique Bogouslavskii Veronique Bogouslavskii 

E Lauri Maris Lauri Maris 

F Lauri Maris Lauri Maris 

G Dean Tang* Alma Visser* 

H Evan Gelten - 

* Na barrage 
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Eindstanden alle SBO jeugd PjK’s 
Uitslag PjK-A 

Nr Naam Score W-WE WP SB 
1 Luiten, Reinier 3,0 0,24 3 3,00 
2 Boekhoudt, Nicolien 2,0 -0,01 4,5 1,25 
3 Lansink, Jelmer 1,0 0,26 5 0,50 
4 Berghuis, Thomas 1,0 -0,49 5,5 0,75 

 
Uitslag PjK-C 

Nr Naam Score W-WE WP SB 
1 Tiggelaar, Joas 4,5 2,46 10,5 9,00 
2 Boghossian, Wahe 4,0 -0,36 11 6,50 
3 Boghossian, Linet 3,0 -0,81 12 5,00 
4 Bogouslavskii, Veronique 2,0 -1,09 13 3,25 
5 Kluin, Karsten 1,0 -0,15 14 0,50 
6 Van Dam, Kars 0,5 -0,05 14,5 0,75 

 
Uitslag PjK-D 

Nr Naam Score W-We WP SB 

1 Bogouslavskii, Veronique a 8.0 +0.76 48.5 41.75 

2 Boghossian, Wahe (a) 7.5 -0.75 47.0 36.5 

3 Tiggelaar, Joas (a) 6.5 +0.64 49.0 33.0 

4 Maris, Lauri (a) 6.0 +0.34 48.0 28.25 

5 Maris, Evi (a) 5.5 +0.96 49.0 25.25 

6 Kluin, Karsten (a) 5.0 +0.48 46.0 23.0 

7 Zandsteeg, Wouter (b) 5.0 +0.61 42.5 18.5 

8 Nagtegaal, Sem (b) 5.0 +0.95 41.5 18.5 

9 Buijnsters, Floris (b) 4.5 +1.46 45.5 15.75 

10 Van der Noordaa, Joost (a) 4.5 -1.44 44.5 18.0 

11 Van der Tuin, Tristan (b) 4.0 +0.94 45.0 13.0 

12 Voorbergen, Milan (a) 4.0 -1.50 40.5 13.0 

13 Veldboer, Vin (b) 4.0 -1.04 34.0 12.0 

14 Harperink, Valentijn (b) 4.0 +0.93 34.0 9.5 

15 Ormel, Jochem (b) 4.0 +1.11 32.5 12.25 

16 Tang, Dean (b) 3.5 +0.64 34.0 10.25 

17 Gelten, Evan (b) 3.0 -2.10 33.0 9.5 

18 Fallaux, Storm (b) 2.0 -1.54 33.5 5.5 

19 Tang, Misha (b) 2.0 -0.95 33.0 4.5 

20 De Cloet, Gijs (b) 2.0 -0.50 31.0 7.0 

 
Uitslag PjK-E 

Nr Naam Score W-WE WP SB 
1 Maris, Lauri 8,0 0,97 28 32,00 
2 Geerdink, Kylian 7,0 1,67 29 24,50 
3 Elfring, Mees 4,0 -0,04 32 12,00 
4 Bertholee, Isabella 4,0 -2,39 32 12,00 
5 Gelten, Evan 4,0 -1,07 32 11,00 
6 Buijnsters, Olivia 4,0 2,07 32 11,00 
7 De Jonge, Ruby 3,0 0,75 33 10,00 
8 De Cloet, Gijs 1,5 -0,81 34,5 4,00 
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9 Weessies, Nynke 0,5 -1,15 35,5 1,00 

 
Uitslag Pupillendag 

Nr Naam Score W-We WP SB 

1 Maris, L. (Lauri) [F] 9.0 +0.76 45.0 45.0 

2 Gelten, E. (Evan) [H] 8.0 +2.35 46.0 37.0 

3 Bemmel, T.J. van (Twan) [F 7.0 -0.23 46.0 29.0 

4 Fallaux, S. (Storm) [G] 5.5 +0.54 43.5 17.5 

5 Tang, J.C.D. (Dean) [G] 5.5 +0.85 41.5 15.5 

6 Visser, A. (Alma) [G] 4.5 +1.69 50.5 18.25 

7 Jonge, R.R.A. de (Ruby) [F 4.5 -0.12 42.5 15.75 

8 Eppers, R. (Raili) [G] 4.5 +0.19 33.5 12.25 

9 Buijnsters, O. (Olivia) [F 4.0 -0.50 48.0 13.0 

10 Meenhuis, J.D.E. (Jurjen) 4.0 -0.59 42.0 11.5 

11 Teunis, Y.M. (Yvar) [G] 4.0 -0.63 40.0 8.5 

12 Almekinders, S. (Sacha) [G 4.0 -0.01 30.0 12.0 

13 Aalbers, S (Senne) [G] 3.0 -0.68 35.0 6.5 

14 Sapulette, J.G.R. (Jay-Gia 2.5 -1.55 32.0 6.75 

15 Yayla, C. (Cem) [H] 2.0 -2.07 34.0 7.5 

 

De uitslagen van de NjK’s 

cat. Speler positie score 

A Thomas Berghuis 23/24 1,0 uit 9 

A Simon Elgersma 16/24 4,0 uit 9 

B Thomas Kanger 19/22 3,0 uit 9 

C 

 

Onno Elgersma** 

Rembrandt Bruil* 
8/28 
2/28 (na barr.) 

5,0 uit 9 

7,5 uit 9 

 Wahe Boghossian* 20/28 3,5 uit 9 

 Joas Tiggelaar 23/28 3,5 uit 9 

Cm Linet Boghossian 12/22 4,5 uit 9 

D Wahe Boghossian 5/50 6,5 uit 9 

 

Joas Tiggelaar 27/50 4,5 uit 9 

Dm Veronique Bogouslavskii 8/30 5,5 uit 9 

 

Lauri Maris 11/30 5 uit 9 

 

Evi Maris 22/30 4 uit 9 

E Kylian Geerdink 37/42 2,0 uit 9 

 

Isabella Bertholee 41/42 3,0 uit 9 

Em Lauri Maris 4/18 6,5 uit 9 

F Lauri Maris 2/54 6 uit 7 

 Olivia Buijnsters 31/54 3 uit 7 

G Storm Fallaux 14/36 4 uit 7 

 Dean Tang 18/36 3,5 uit 7 

 Alma Visser 34/36 1,5 uit 7 

H Evan Gelten 3/29 5 uit 7 

* geplaatst via vrijplaats of individuele aanmelding 
** geplaatst op basis van resultaat ONJK.
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Jeugd Grand Prix 
Bernard van Lenthe, mei 2017 

 

Toernooien 

In het schaakseizoen 2016-2017 hebben voor de SBO Jeugd Grand Prix de volgende toernooien 
meegeteld: 

ONJK 2016 te Borne 

16e Minerva JGP Hengelo 

JGP Almelo 

Jeugdsnelschaaktoernooi Lonneker 

13e Dr. Max Euwe JGP Enschede 

PjK-A, B, C en D te Hengelo 

PjK-E en pupillendag (PjK-FGH) te Hengelo 

Henk v/d Berg-JGP Nijverdal 

Grand Slam Wierden 

12e JGP Het Zwarte Paard Ommen 

CSG Het Noordik Open Almelose JGP 

8e Reterink JGP Mat-Ador Wierden 

JGP Hardenberg 

4e Minerva bughouse-toernooi 

JGP Winterswijk 

27e SBO jGP 

Toernooi Meppel 

 

In het seizoen 2016-2017 zijn 17 jGP-toernooien georganiseerd. De reglementen bepalen dat 
maximaal 75% van deze jGP-toernooien meetellen voor de berekening van de individuele jGP-
eindstand; in dit geval 12. De PjK’s tellen één keer mee voor de jGP. 

 

Prijswinnaars 

De winnaars* van de SBO Jeugd Grand Prix (jGP) in de categorieën A t/m H in het seizoen 2016-2017 
zijn:  

 

A-categorie:  

1. Lars van Schooten Mat-Ador 65 2 toernooien 

2. Reinier Luiten Almelo 62 2 toernooien 

3. Nicolien Boekhoudt Max Euwe 56 2 toernooien 

 

B-categorie:  

1. Rick Kolkman Raalte 93,5 4 toernooien 

2. Oseb Merkon ENO 86 2 toernooien 

3. Thomas Kanger Minerva 78 3 toernooien 

 

C-categorie:  

1. Barto Visser Minerva 274 10 toernooien 

2. Kars van Dam Almelo 126 5 toernooien 

3. Hugo Eijkelkamp Minerva 111,5 4 toernooien 
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D-categorie: 

1. Floris Buijnsters Minerva 291 11 toernooien 

2. Joas Tiggelaar Almelo 253,5 8 toernooien 

3. Veronique Bogouslavskii Max Euwe 237 7 toernooien 

 

E-categorie: 

1. Gijs de Cloet Minerva 235,5 10 toernooien 

2. Isabella Bertholee Mat-Ador 154 5 toernooien 

3. Matthias Schmeisser Max Euwe 115,5 5 toernooien 

 

F-categorie: 

1. Olivia Buijnsters Minerva 249,5 10 toernooien 

1. Lauri Maris Winterswijk 249,5 8 toernooien 

3. Mees Elfring Minerva 116,5 4 toernooien 

 

G-categorie**: 

1. Alma Visser Minerva 232,5 10 toernooien 

2. Nynke Weessies Minerva 175 8 toernooien  

3. Dean Tang Almelo 168,5 6 toernooien 

 

H-categorie**: 

1. Evan Gelten Mat-Ador 178 7 toernooien 

2. Cem Yayla Almelo 65 3 toernooien 

3. David Formanoy Minerva 43 2 toernooien 

 

GH-categorie**: 

1. Alma Visser Minerva 232,5 10 toernooien 

2. Evan Gelten Mat-Ador 178 7 toernooien 

3. Nynke Weessies Minerva 175 8 toernooien 

 

*      Voor de voorwaarden om voor een beker in aanmerking te komen wordt verwezen naar het jGP- 

reglement, artikel 7. 

** Voor beide categorieën is een wisselbeker beschikbaar. Echter voor de berekening van de jGP-stand 

en dus voor het uitreiken van de te-houden-bekers vormen ze samen één groep. Zie ook jGP-reglement artikel 
7. 

*** Het jGP-reglement, artikel 6.4, geeft aan dat maximaal 75% van de in dat seizoen gehouden jGP’s  

meetelt voor de eindstand. Voor het seizoen 2016-2017 komt het aantal meetellende toernooien op 12. Voor 
de toernooien die hierdoor afvallen krijgt een deelnemer echter nog wel per toernooi 10 bonuspunten voor 
deelname. 

 

Per categorie was er ook een activiteitsprijs te verdienen. De reglementen geven o.a. aan dat een 
kandidaat minimaal 75% van de toernooien moet hebben gespeeld én niet in de top-3 mag zijn 
geëindigd om in aanmerking te komen voor deze prijs. Dit seizoen komt er geen jeugdspeler in 
aanmerking voor de activiteitsprijs. 
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Toernooideelname 

Voor het vijftiende seizoen wordt gespeeld met een jeugdrating en ratingtoernooien. Aangezien de 
doelstelling van de jGP nog altijd is om toernooideelname van jeugdspelers te bevorderen, kijken we 
naar de aantallen deelnemers per toernooi en per categorie. De volgende tabel geeft een overzicht 
van alle gespeelde jGP-toernooien dit seizoen en de deelnemersaantallen in vergelijking met 
voorgaande seizoenen. Om als SBO-deelnemer geteld te worden dient de speler een KNSB-nummer 
te hebben en lid te zijn van een bij de SBO aangesloten vereniging. 

Toernooi Aantal SBO-
deelnemers 
2013-2014 

Aantal SBO-
deelnemers 
2014-2015 

Aantal SBO-
deelnemers 
2015-2016 

Aantal SBO-
deelnemers 
2016-2017 

Totaal aantal 
deelnemers 
2016-2017 

ONJK 32 40 38 32 324 

jGP Minerva  46 39 47 40 48 

jGP SG Max Euwe 43 44 47 22 22 

jGP Almelo 45 62 57 34 40 

PjK 60 44 60 421) 422) 

PjK Snel Lonneker 23 34 16 -4) -4) 

jGP Nijverdal 45 39 37 30 36 

jGP Wierden 54 62 59 36 40 

jGP Hardenberg - 29 23 14 16 

jGP Open Almelo’s 50 52 63 58 71 

jGP Ommen 29 29 24 17 29 

GS Wierden -3) 25 17 10 16 

Minerva bughouse -3) 22 21 25 30 

jGP Winterswijk 17 13 12 18 19 

jGP SBO 29 32 32 18 19 

Totaal 473 566 553 396 752 

Gemiddeld 39 38 37 26  
1) Bij de PjK’s zijn alle schakers één keer geteld. 
2) Incl. jeugdspelers die aan twee of meer PjK’s hebben deelgenomen. 
3) Het toernooi is wel gespeeld maar telde niet mee voor de jGP. 
4) Het toernooi is niet gespeeld. 

 

Categorie Aantal 
deelnemers 
2013-2014 

Aantal 
deelnemers 
2014-2015 

Aantal 
deelnemers 
2015-2016 

Aantal 
deelnemers 
2016-20171) 

A 11 11 7 11 

B 16 23 13 7 

C 30 23 27 24 

D 44 45 58 46 

E 18 30 20 10 

F 21 24 18 12 

G 7 10 8 12 

H 6 5 5 2 

Totaal 153 171 156 124 
1) Bij de PjK’s zijn alle schakers één keer geteld. 
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Jeugdratingverwerking 
Hans Gelten, mei 2017 

 

Begin dit jaar is de ratingverwerking van de SBO overgedragen van Ewout Kanger naar 
ondergetekende. De overname is prima verlopen, en er zijn dan ook weinig problemen met de 
verwerking geweest. Dit komt mede door de vaak prima aanlevering van de resultaten van jGP’s en 
PjK’s door de toernooileiders. Dit kwam ten goede aan de snelle verwerking van de resultaten op de 
site. 

 

Waren er dan geen punten van aandacht? Jawel, de volgende zaken zijn dit jaar langs gekomen en 
ook al besproken (maar sommige nog niet afgehandeld): 

 

• Het voornaamste punt is de KNSB rating vs de SBO rating, waardoor er bij een tweetal 
toernooien sprake is geweest van discussie over de rating van de spelers. Deze situaties zijn 
tijdens het toernooi opgelost, maar geven wel reden tot aandacht. Dit punt staat nog ter 
discussie, en zolang er nog geen standpunt wordt ingenomen, zal hierin de KNSB rating 
leidend blijven t.a.v. de SBO rating 

• Ondanks de goede aanlevering van resultaten loopt het soms ook wel iets anders. Het 
verzoek is dan ook om het excelbestand te gebruiken welke voorafgaand aan het toernooi 
worden opgestuurd. Dit bestand kan zowel voor de voorbereiding (maken van poule-
indelingen) als de verwerking worden gebruikt. Bij vragen of onduidelijkheden over het 
gebruik hiervan, kan er altijd contact worden opgenomen 

• Bij sommige toernooien wordt ‘vergeten’ om de resultaten terug te sturen om verwerkt te 
worden in de rating. Dit is jammer, want zo kan de ratinglijst niet up-to-date gehouden 
worden 

 

Al met al een prima jaar, zonder al te veel problemen. Volgend seizoen zal de jeugdratingverwerking 
op vergelijkbare manier worden uitgevoerd. Er is ook (zie bovenstaande) zeker ruimte voor 
verbetering. Voor vragen, opmerkingen of suggesties, kan altijd contact op worden genomen 
(jeugdrating@sboschaak.net). 

mailto:jeugdrating@sboschaak.net
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Schoolschaak 
Mariska de Mie, mei 2017 

 

Het SBO schoolschaken basisonderwijs zit weer in de lift. Vorig seizoen was een minder seizoen, 
waarschijnlijk door een ongelukkige vakantiespreiding. Dit jaar deden er 190 teams mee aan de 
voorronde en finale. Dit is een record. Schaken is hip en de scholen zijn enthousiast. Met name 
Hengelo kent veel scholen met schaken in het lespakket. Dit bleek ook uit de eindstand. Het 
Schöppert 1 en 2 werden 1ste en 2de en mogen de SBO vertegenwoordigen bij de finale in Nijmegen. 

 

Er waren weinig scholen uit Enschede. Er zijn nog een aantal scholen nagebeld die in het verleden 
altijd deelnamen. Zij wisten niet dat het een vrije inschrijving was en konden op het laatste moment 
geen team meer op de been krijgen. Dit was natuurlijk jammer, want anders hadden we de 30 teams 
op de finale-dag wel gehaald. 

 

Het NK voortgezet onderwijs kent drie voorrondes op internet. De derde voorronde werd een groot 
succes, omdat het Bataafs lyceum zich plaatste voor de finale van de bovenbouw en het Noordik 
voor de finale van de onderbouw. Ook de Passie uit Wierden heeft deelgenomen aan de voorrondes. 

 

De finale was echter heel sterk, het Bataafs Lyceum eindigde helaas onderaan, maar ze hebben een 
geweldige ervaring opgedaan en de wereldkampioen gezien! Het Noordik scoorde met topper Onno 
Elgersma aan bord 1 meer bordpunten en werd uiteindelijk 5de. Ook voor hen was het een leerzame 
dag. 

 

De Overijssselse scholen hebben niet vanaf voorronde 1 meegedaan. Het was moeilijk om genoeg 
deelnemers te vinden. Wat kunnen wij als SBO hiervoor betekenen? 
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Eindstand schoolschaak categorie basisonderwijs 

Nr Naam Score WP SB 

1 Schöppert 2, Hengelo 14 (27.0) 94,00 70,00 

2 Schöppert 1, Hengelo 14 (24.5) 94,00 68,50 

3 De Telgenborch, Almelo 13 (23.5) 98,00 68,00 

4 Schöppert 3, Hengelo 13 (23.0) 103,00 70,00 

5 Bargerpaske, Winterswijk 11 (21.0) 93,00 48,00 

6 Prinseschool 2, Enschede 11 (21.0) 90,00 51,00 

7 Prinseschool 1, Enschede 11 (21.0) 88,00 48,50 

8 Het Heem, Hengelo 11 (20.5) 101,00 55,50 

9 Veldzijde 1, Losser 10 (20.5) 70,00 33,00 

10 De Elzenhof, Hardenberg 10 (20.0) 94,00 46,50 

11 Widerode 1, Wierden 10 (18.5) 85,00 39,00 

12 Constantijnschool, Rijssen 9 (20.0) 88,00 39,00 

13 Schöppert 4, Hengelo 9 (18.5) 89,00 40,50 

14 De Reggewinde, Hellendoorn 9 (18.0) 85,00 38,50 

15 Widerode 2, Wierden 9 (16.5) 91,00 42,50 

16 Obs Kotten, Winterswijk 9 (16.0) 92,00 38,50 

17 De Rietslenke, Nijverdal 8 (19.0) 59,00 16,50 

18 Schothorst 1, Hengelo 8 (18.5) 59,00 14,50 

19 De Imenhof, Losser 8 (17.0) 70,00 20,50 

20 St.Jozefschool, Nieuw Heet 8 (16.5) 73,00 22,00 

21 Veldzijde 2, Losser 8 (14.0) 58,00 14,00 

22 Telgenkamp, Hengelo 7 (16.0) 75,00 22,00 

23 Schöppert 5, Hengelo 7 (14.0) 63,00 11,00 

24 Alfrink 1, Hengelo 4 (11.5) 64,00 6,50 

25 Alfrink 2, Hengelo 2 (5.0) 70,00 1,00 

26 Schothorst 2, Hengelo 1 (7.0) 60,00 2,00 
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Diplomaconsulaat 
Marc Schippers, mei 2017 

 

Op het moment van telling is het 20 mei 2017. Er zijn weinig examens afgenomen afgelopen seizoen 
en het vermoeden bestaat dat vorig jaar extra examens zijn ingeslagen gezien de sterke stijging ten 
opzichte van het seizoen daarvoor. Tevens worden er van een aantal verenigingen nog aanvragen 
verwacht. 

 

De kosten en de procedure voor het afnemen van de examens blijven komend seizoen gehandhaafd. 

 

De cijfers: 

  Examens Examens Examens Examens Uitgereikte 

              2013-2014          2014-2015         2015-2016          2016-2017  Diploma’s       

 

Opstapje 1       17         15          7           1         1 

Opstapje 2       11         11          2           1         - 

Stap 1        29         37      104         37       51 

Stap 1 +       10         24        21           3         2 

Stap 2        31         28        52         18       17 

Stap 2 +         8           5        22           4         3 

Stap 3        15           8        23         15       11 

Stap 3 +         7           2          1           2         1 

Stap 4          4         21          4           1         3 

Stap 4 +         -           -          -           7         1 

Stap 5          -           6        10           -         - 

Stap 5 +         -           -          -           -         - 

Stap 6          -           -          -           -         - 

 

 

Totaal       193        157     246        89        90
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Huttontoernooi 
Yannic Husers, mei 2017 

 

Het jaarlijkse Huttontoernooi is en blijft toch altijd een bijzonder moment, want hoe vaak strijd je als 
bonden tegen elkaar... 

 

Dit jaar mocht ondergetekende die al wel een aantal keren als deelnemer was meegegaan voor het 
eerst de reis naar het Huttontoernooi organiseren. Deze taak is van Thomas Hummel overgenomen. 
Het beloofde een mooie klus te worden, maar wel één die elk jaar met veel plezier wordt vervuld. 

 

De andere begeleiders waren Bernard van Lenthe, Vigen Boghossian, Irene Bogouslavskii en Erik 
Maris. Een team dat grotendeels veel ervaring heeft met het jeugdschaken en dus is er 
deskundigheid in overvloed. De SBO werd vertegenwoordigd in vijf leeftijdscategorieën: 

 

A: Lars van Schooten; Yorick Postema; Martijn vd Belt en Thomas Berghuis 

B: Onno Elgersma; Oseb Merkon; Thomas Kanger en Feline Waardenburg 

C: Marlinde Waardenburg; Linet Boghossian; Chantal van Schooten en Anita Merkon 

D: Wahe Boghossian; Veronique Bogouslavskii; Joost vd Noordaa en Barto Visser 

E: Joas Tiggelaar; Lauri Maris; Isabella Bertholee en Evi Maris 

 

Een veelbelovend rijtje zoals u kan zien, volop met nationale en regionale talenten! 

's Ochtends vroeg met de trein richting het altijd mooie Delft. Vanuit Enschede, Hengelo, Almelo en 
Deventer stapten de deelnemers in zoals vooraf werd besproken. Tijdens de heenreis verliep zoals 
gebruikelijk voorspoedig, maar de terugreis was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook vrij 
rustig! Maar wat wil je ook: bijna twaalf uur bezig op één dag waarvan acht uur aan het schaken. 

 

Eenmaal aangekomen in Delft was het ff een speurtocht naar het gebouw waar het toernooi 
gehouden werd. Helaas liet Google Maps ons meerdere malen in de steek, maar wist een vriendelijke 
timmerman ons te loodsen naar de speelzaal: het Science Centre van de TU Delft. Een mooi groot 
modelvliegtuig voor de ingang en een technisch museum met allerlei leuke spelletjes zorgden voor 
de nodige eyecatchers. 

 

Aanmelding compleet, stickers voor het museum uitgedeeld, iedereen op zijn/haar plek en het 
schaken kon beginnen! Helaas had vooral de A groep het moeilijk, maar waren er toch mooie 
persoonlijke resultaten van bijvoorbeeld Lars met een overwinning op Marijn den Hartog (2200) en 
een remise van Yorick tegen Kevin Nguyen (2200)! 

 

De B groep was erg sterk dit jaar, onder andere door de aanvulling van Onno Elgersma (eigenlijk nog 
D-speler!). De SBO begon niet erg sterk door twee keer gelijk te spelen, maar wist de rug te rechten 
en de rest te winnen. Dit leidde tot een tweede plaats in de B groep! 

 

In de C-categorie kwamen we dit seizoen met een compleet meisjesteam uit, wat natuurlijk de 
nodige gezelligheid opleverde. Helaas ging dit niet altijd ten goede aan het resultaat en werd de C 
groep zesde in het klassement. 

 

De D groep was ook sterk bezet. Met krachtpatser Wahe aan bord 1 en scherpschutter Joost aan 
bord 3 werden er 12 bordpunten gescoord. Dit was ook goed voor een tweede plaats in het 
klassement! Waar gaat dit heen? 
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Onze spelers die in the E-categorie uitkwamen werden door ondergetekende misschien wel als 
absolute topkandidaat benoemd. De zusjes Maris en de jongste dame van de familie Bertholee 
speelden samen met Joas Tiggelaar, die dus de enige jongen in dit team was. Er was vaak het betere 
van het spel, maar toch was de tegenstander op het eind helaas net te sterk. Door twee sterke 
laatste rondes kwam de SBO toch nog net op een vierde plaats terecht. 

 

Tussen alle partijen door werd natuurlijk het mooie en vooral interessante museum bezocht. Niet 
zoals alle musea was dit een museum met spelletjes en veel toeters & bellen. Wie alles wilde 
bekijken en/of uitproberen, had daar zeker een uur voor nodig. Erg populair was een grote kooi in 
het midden van de zaal, waarbij er allerlei plastic ballen in hoog tempo uit de lucht kwamen vallen. 
Ook waren de wat antiekere videogames erg populair onder de vele pubers. 

 

Aan het eind van het toernooi was het dan zo ver: de prijsuitreiking. Bij zowel de deelnemers als bij 
de begeleiders zoemden er al wat geluiden van 'Misschien zijn we wel derde met de SBO..' of 'Het 
kan toch niet waar zijn?' 

 

Met de individuele prijsuitreiking werden deze geluiden al sterker. De feeststemming zat er natuurlijk 
al goed in, omdat we sinds lange tijd weer twee teams hadden die zich hadden gemengd in de top 3. 

Dan het moment suprême: de spanning werd langzaam opgebouwd door de organisatie. Drie teams 
met allemaal 25 matchpunten: de Leidse Schaakbond vijfde met 45 bordpunten. Nog meer gekriebel 
dus: de Haagse Schaakbond vierde met 49 bordpunten. Nogmaals het zinnetje 'Het zal toch niet?!'. 
En ja hoor: SBO derde van Nederland met 25 matchpunten en 52 bordpunten! Wat een feest! 
Natuurlijk werd er in euforie geroepen 'Iedereen krijgt een ijsje bij de Burger King!'. Ondanks dat er 
geen ijsjes waren, was de feeststemming er volop. Zo veel zelfs dat de kinderen zowaar vermoeid 
waren in plaats van nog drukker. Natuurlijk was er wel gezelligheid voor 100 op Schiphol, waar we na 
het eten al afscheid namen van Isabella, Martijn en Yorick. Een vrij relaxte terugreis dus, zoals eerder 
al benoemd. Er werden veel spelletjes op de telefoons gespeeld en er werd gelachen om allerlei rare 
filmpjes op Facebook. Al met al kun je dus wel spreken van een zeer geslaagde editie van het 
Huttontoernooi met een fantastisch resultaat. Het is namelijk een evenaring van het beste resultaat 
ooit door de SBO! Ondergetekende kijkt in ieder geval uit naar komende editie, dit keer in Den Haag. 
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Reglement PjK 
 

PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 

 

REGLEMENT PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN van de SBO 

 

(Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke kampioenschappen voor de 

jeugdleden van de SBO. Er wordt gespeeld in de navolgende leeftijdscategorieën: 

Cat. Leeftijdsgrens Kwalificatie voor 
NK 

SBO kampioenschap 

A Jeugd t/m 20 jaar Nee, via KNSB  

B Jeugd t/m 16 jaar Nee, via KNSB  

C Jeugd t/m 14 jaar Ja  

Cm Meisjes t/m 14 jaar Nee, via KNSB De SBO kampioene is hoogst geëindigde 
meisje in categorie C jeugd 

D Jeugd t/m 12 jaar Ja  

Dm Meisjes t/m 12 jaar Ja  

E Jeugd t/m 10 jaar Ja  

Em Meisjes t/m 10 jaar Ja  

F Jeugd t/m 9 jaar Ja  

Fm Meisjes t/m 9 jaar Ja  

G Jeugd t/m 8 jaar Ja  

Gm Meisjes t/m 8 jaar Ja  

H Jeugd t/m 7 jaar Ja  

Hm Meisjes t/m 7 jaar Ja  

 

Artikel 1 
Deelname staat open voor alle jeugdleden van de SBO, voorkomend op de KNSB-ledenlijst. 

 

Artikel 2 
In het kalenderjaar waarin het toernooi eindigt mogen de deelnemers niet de volgende 

leeftijden bereiken: 21 (A), 17 (B), 15 (C), 13 (D), 11 (E), 10 (pupillen). 

 

Artikel 3 
Vooruitspelen is behoudens overmacht niet toegestaan. 

 

Artikel 4 
Speeltempo en aantal ronden: (bij een lage deelnemersaantallen kan hiervan worden 

afgeweken) 

AB 85 min. p.p.p.p. + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 7 ronden 

C 55 min. p.p.p.p. + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 

D 30 min. p.p.p.p. + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
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E 15 min. p.p.p.p. + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 

Pupillen 15 min. p.p.p.p. + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 

 

Artikel 5  
Noteren is verplicht; de algebraïsche methode moet gebruikt worden. Voor de D, E en pupil-

len geldt dat bij minder dan 5 minuten speeltijd mag gestopt worden met noteren.  

Tijdens het jeugd PK van de E categorie en de Pupillendag hoeven spelers in de 

pupillenleeftijd niet te noteren. Er wordt dan 4 minuten in mindering gebracht op de initiële 

speeltijd. 

 

Artikel 6 eindranglijst 
De eindranglijst, de kampioenen en plaatsing voor het NK wordt bepaald o.b.v. 

achtereenvolgens: 

- wedstrijdpunten 
- weerstandspunten 
- S.B.-punten 
- onderling resultaat 

 

Bij een gedeelde eerste plaats (d.w.z. evenveel wedstrijdpunten) volgt er een barrage om de 

SBO kampioen te bepalen. 

 

Artikel 6.1 

Als het hoogst geëindigde meisje niet bij de eerste drie geëindigd is, mag een ander meisje 

een barrage aanvragen mits er is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• de indeling van het toernooi was Zwitsers, 
• zij heeft minder dan 1,5 punten achterstand, 
• zij heeft evenveel of meer weerstandspunten behaald, 
• zij heeft in de onderlinge wedstrijd ten minste remise gespeeld*. 

Deze barrage-aanvraag dient terstond na bekendmaking van de einduitslag aan de 

wedstrijdleider te worden doorgegeven. 

 

*Als er geen onderlinge wedstrijd gespeeld is vervalt deze voorwaarde 

 

Artikel 6.2 Toewijzing NK tickets 

Als de SBO kampioen(e) door een barrage is bepaald, wordt het daar bij horende NK ticket 

ook toegewezen op basis van de uitkomst van de barrage. Als artikel 6.1 is toegepast wordt 
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ook het bijbehorende NK ticket toegewezen op basis van de uitkomst van de toegekende 

barrage. 

Pas nadat alle barrages zijn gespeeld worden de overige NK tickets toegewezen op basis 

van de oorspronkelijke eindranglijst. 

 

Artikel 7 Barrages 
De datum, het speeltempo en de opzet van de barrage wordt afhankelijk van het aantal 

deelnemers door de wedstrijdleiding vastgesteld. 

 

Artikel 8 
Indien er gezien het aantal deelnemers een voorronde voor de D-groep zal worden gespeeld 

geldt dat de toernooiopzet en het speeltempo tijdig voor aanvang van het toernooi worden 

vastgesteld. 

 

Artikel 9 
Bij de pupillen worden er kampioenen aangewezen per geboortejaar volgens artikel 6. 

 

Artikel 10 

De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE reglement van 1 juli 2017 in de Neder-

landse vertaling voor zover in dit reglement niet anders wordt aangegeven. 

10.1 Een speler die 10 minuten (E en pupillen), 15 minuten (D) 30 minuten (C) of 40 

minuten (A en B) na het vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord is 

verschenen, heeft de wedstrijd verloren. 

10.2 In de D-, E- en pupillencategorie levert een tweede of volgende onreglementaire zet 

geen onmiddellijk verlies op en de tegenstander kan om die reden de partij niet 

claimen. De onreglementaire zet moet teruggenomen worden.  

 
Artikel 11 
M.b.t. artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: 

Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt 

meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een 

overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. 

Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt 

uitgeschakeld bij aanvang van de partij.  

Deze telefoon mag: 

- in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.   
- afgegeven worden aan een niet-spelende begeleider   
- afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons   
- op de speeltafel liggen 
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Artikel 12 
Wegens niet passend gedrag van een toernooideelnemer staan de wedstrijdleiding de 

volgende middelen ter beschikking: 

- uitsluiting van verdere deelname 
- een boete  
- een schorsing 
- reglementair verlies van een partij 
 

Artikel 13  
Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider kan beroep worden aangetekend bij de 

commissie van beroep van de SBO.  

 

 

Artikel 14 
Voor ondersteuning van een aanvraag voor een vrijplaats voor de Nationale Pupillendag 

moet de aanvraag binnen 14 dagen na de SBO Pupillendag  ingediend worden bij de 

jeugdcommissie. Deze zal binnen 14 dagen reageren. In de andere leeftijdscategorieën kan 

de speler zelf een aanvraag indienden bij de KNSB, voor zover er voor die leeftijdscategorie 

een vrijplaatsregeling geldt. 

 

Artikel 14 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eenduidig is beslist de 

wedstrijdleiding. 
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Reglement JCC 
JEUGDCLUBCOMPETITIE 

 

Verklaring van de gebruikte afkortingen. 

 knsb:  knsb-rating augustus 2017 (* voor rating betekent knsb-jgd) 

 knsb-jgd: knsb-jeugdrating augustus 2017 

 geb:  geboortejaar 

 

REGLEMENT JEUGDCLUBCOMPETITIE A-, C-, D- en E-Jeugd 2017-2018 
 

Artikel 1 

Dit reglement is van toepassing op de jeugdclubcompetitie voor teams van de Schaakbond Overijssel 

(SBO). Overal waar in dit reglement "hij", "hem" of "zijn" gebruikt wordt kan ook "zij" of "haar" 

gelezen worden. 

 

Artikel 2 

De algemene leiding berust bij de jeugdcommissie van de Schaakbond Overijssel, die een van haar 

leden aanwijst als competitieleider. 

 

Artikel 3 

3.1 De wedstrijden moeten worden gespeeld op de data vermeld in het van tevoren verstrekte 
rooster.  

3.2 Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere redenen, uitsluitend ter beoordeling en na 
toestemming van de competitieleider, op een andere dan de vastgestelde datum worden 
gespeeld. 

3.3 Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt, zal de competitieleider een reglementaire zege van  
4-0 toekennen aan het team dat geen schuld heeft aan het niet doorgaan van de wedstrijd. Als 
beide teams de wedstrijd alsnog willen spelen of als de competitieleider van oordeel is dat de 
wedstrijd alsnog gespeeld moet worden, stelt de competitieleider, na raadpleging van de teams, 
een nieuwe datum vast. Het team dat schuld was aan het niet doorgaan van de wedstrijd krijgt 
in dit geval 2 matchpunten in mindering, maar geen boete. 

3.4 Als naar oordeel van de competitieleider geen van beide partijen schuldig is aan het niet 
doorgaan van een wedstrijd, zal hij na raadpleging van de teams de wedstrijd opnieuw 
vaststellen. 

 

Artikel 4 

4.1 Er wordt gespeeld in 4 leeftijdscategorieën. Hierbij is bepalend de leeftijd van de speler op 31 
december van het jaar waarin de competitie aanvangt. Op dat moment mag de speler de 
leeftijd van 10 jaar (categorie E), 12 jaar (categorie D), 14 jaar (categorie C) of 20 jaar (categorie 
A) nog niet bereikt hebben. Voor het seizoen 2017-2018 betekent dit dat spelers in categorie A 



24 
 

geboren moeten zijn in 1998 of later, in categorie C in 2004 of later, in categorie D in 2006 of 
later en in categorie E in 2008 of later. 

4.2 Een team bestaat uit 4 spelers. De opstelling van het team (met daarop vermeld naam, ge-
boortedatum en bondsnummer van de spelers) dient bij de inschrijving opgegeven te worden 
aan de competitieleider. Deze opstelling kan gedurende het seizoen niet gewijzigd worden. Een 
speler mag niet voor meer dan één team binnen de SBO A-, C- en D-competitie worden 
opgegeven. Een speler mag wel voor een E-team en één team binnen de A-, C- of D-competitie 
worden opgegeven. 

4.3 Een A-team wordt als hoger beschouwd dan een C-team; een C-team wordt als hoger be-
schouwd dan een D-team en een D-team wordt als hoger beschouwd dan een E-team. Een 1e 
team wordt als hoger beschouwd dan een 2e team. “Hoger” hoeft in dit geval niet perse 
“sterker” te betekenen. 

4.4 In de op te geven bordvolgorde dienen de spelers op volgorde van sterkte opgesteld te worden. 
Als de volgorde in de opstelling niet in overeenstemming met de KNSB-jeugdrating van 1 
augustus is, heeft de competitieleider, na contact met de team- en/of jeugdleider, het recht die 
volgorde af te wijzen. 

4.5 Het is ook mogelijk om voor een team reserves op te geven. Deze reserves dienen eveneens 
opgegeven te worden op volgorde van sterkte en worden dan beschouwd als lid van het team 
waarvoor zij zijn opgegeven. Zij mogen dus niet voor een lager team uitkomen dan wel 
opgegeven worden, tenzij het lagere team een E-team is. 

4.6 De spelers en invallers mogen slechts in de opgegeven bordvolgorde in het team opgesteld 
worden. Een speler mag dus nooit aan een lager bord of in een lager team uitkomen dan hij is 
opgegeven, tenzij dit lagere team een E-team is.  
Een invaller (die niet als vaste reserve al in de opstelling staat) of een speler uit een lager team 
dient dus altijd aan het vierde bord opgesteld te worden. Als er meerdere invallers meespelen 
worden zij geacht allen na de basisspelers op volgorde van speelsterkte te worden opgesteld.   

4.7 Als een team maar drie spelers heeft worden zij geacht de tegenstander vooraf te informeren 
dat het team met drie spelers speelt en welk bord vrij blijft.  

4.8 De spelers in een team dienen ten tijde van de wedstrijd voor te komen op de bij de SBO 
geregistreerde ledenlijst van de betreffende vereniging. 

4.9 Indien een speler meer dan twee keer in een hoger team heeft gespeeld, dan wordt hij 
beschouwd als lid van het laagste hogere team waarvoor hij is ingevallen. Deze speler mag dan 
niet meer voor zijn oorspronkelijke team uitkomen tenzij het oorspronkelijke team een E-team 
betreft. 

4.10 Een speler mag op dezelfde dag niet voor meerdere jeugdteams spelen. 
4.11 Een speler die in een seizoen voor een jeugdteam van een vereniging is uitgekomen (ook als dat 

een team betreft in de JCC van een andere bond), mag in dat seizoen niet meer voor een 
jeugdteam van een andere vereniging uitkomen. Een speler die in een seizoen voor een E-team 
van een vereniging is uitgekomen mag in dat seizoen wel voor een A-, C- of D-team van een 
andere vereniging uitkomen. 

4.12 Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 4.1 tot en met 4.11, wordt de partij verloren 
verklaard voor de speler(s) die ten onrechte heeft deelgenomen of aan een te laag bord heeft 
gespeeld. 

4.13 Een vereniging kan bij de competitieleider dispensatie aanvragen om een nieuw clublid in te 
voegen aan een bepaald bord in een bestaand team. Bij toekenning van de aanvraag wordt het 
nieuwe lid vaste teamspeler in het team. De speler wiens bord door de nieuwe speler wordt 
overgenomen en de spelers aan overige lagere borden schuiven één bord op. De vierde bord 
speler wordt eerste reserve. 

4.14   Een vereniging kan bij de competitieleider dispensatie aanvragen om één speler in een D- of C-
team op te mogen nemen die 1 jaar te oud is. De dispensatieaanvraag moet op zijn minst aan 
de volgende voorwaarden voldoen om een kans te maken op dispensatie: de dispensatiespeler 
mag niet de hoogste rating van het team hebben waarin hij gaat spelen en de vereniging mag 
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niet deelnemen met een team in de leeftijdscategorie waartoe de dispensatiespeler zelf 
behoort.     

 

Artikel 5 

5.1 Het thuisspelende team dient te zorgen voor het materiaal (stukken, borden, klokken); dit moet 
in goede staat verkeren. 

5.2 Het noteren van de zetten is verplicht met uitzondering van de E-categorie.  
Spelers in de D-categorie hoeven niet te noteren als zij nog speelgerechtigd zijn in de E-categorie. 
Als een speler op grond daarvan niet noteert, mag de tegenstander ook van notatie afzien.  
Als een speler die nog speelgerechtigd is in de E-categorie niet noteert moet dit bij aanmelding 
gemeld worden aan de competitieleider. Dit zal dan vermeld worden in de competitiegids.         

5.3 Zodra een speler in de D-categorie op enig moment minder dan 5 minuten bedenktijd over heeft 
hoeft hij het vervolg van de partij niet meer te noteren. 

5.4 De speeltijd bedraagt in de categorie: 
E – 15 minuten per persoon per partij + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 

D – 20 minuten per persoon per partij + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 

C – 30 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 

A – 45 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 

5.5 Na afloop van de partij worden de kleuren omgedraaid en wordt er een snelschaakpartij 
gespeeld van 5 minuten per persoon per partij volgens het FIDE-snelschaakreglement waarbij 
artikel B4 van toepassing is. Hierdoor wordt o.a. bepaald dat spelers niet hoeven te noteren, 
winst kan worden geclaimd bij door de speler zelf geconstateerde onreglementaire zet of vallen 
van de vlag, vallen van beide vlaggen is remise. In de E-categorie worden geen snelschaakpartijen 
gespeeld. 

 

Artikel 6 

6.1 De leiding van de wedstrijd berust bij de teamleider van de thuisspelende vereniging, of een 
door hem aangewezen persoon. 

6.2 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de opstelling 
van hun team. 

6.3 Het thuisspelende of in de indeling als eerst genoemde team heeft zwart aan de oneven borden 
en wit aan de even borden. 

 

Artikel 7 

7.1 Als een speler zijn partij wint, levert dit 1 bordpunt op voor zijn team. Een remise levert ½ bord-
punt op; een verliespartij levert 0 bordpunten op. 

7.2 Aan het team dat 2½ of meer bordpunten behaalt worden 2 matchpunten toegekend; voor het 
behalen van 2 bordpunten ontvangt een team 1 matchpunt. Een team dat 1½ of minder 
bordpunten behaalt verkrijgt geen matchpunten. 

7.3 Het team, waarvan 10 minuten (bij de E), 20 minuten (bij de D), 30 minuten (bij de A en C) na 
het vastgestelde tijdstip niet minstens 3 spelers zijn opgekomen, wordt geacht in het geheel niet 
te zijn opgekomen. Het betrokken team verliest de wedstrijd reglementair met 4-0 en krijgt een 
boete toegewezen als vermeld in artikel 13. Indien echter naar oordeel van de competitieleider 
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overmacht kan worden aangetoond als oorzaak van het niet opkomen, stelt de competitieleider 
een nieuwe datum voor de wedstrijd vast. 

 

Artikel 8 

8.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE reglement van 1 juli 2017 in de Nederlandse 
vertaling voorzover in dit reglement niet anders wordt aangegeven. 

8.2 Een speler die 10 minuten (bij de E), 20 minuten (bij de D), 30 minuten (bij de A en C) na het 
vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord verschenen is, heeft de wedstrijd verloren. 

8.3 In de D- en E-categorie levert een tweede of volgende onreglementaire zet geen onmiddellijk 
verlies op en de tegenstander kan om die reden de partij niet claimen. De onreglementaire zet 
moet teruggenomen worden. 

 

Artikel 9 

In relatie tot artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: 
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt 
meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een overtreding 
van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. 

Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt 
uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag: 
 
-    in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.   
-    afgegeven worden aan een niet-spelende begeleider   
-    afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons   
-    op de speeltafel liggen 

 

Artikel 10 

10.1  Na afloop van de wedstrijd wordt een volledig ingevuld wedstrijdformulier door beide team-

leiders of plaatsvervangers ondertekend. De teamleider van de thuisspelende club dient 

binnen twee werkdagen de gegevens zoals deze op het wedstrijdformulier staan aan de 

competitieleider door te geven. Dit kan door het opsturen van het wedstrijdformulier of door 

de gegevens digitaal door te geven. In dit laatste geval behoudt de competitieleider wel het 

recht het originele ondertekende wedstrijdformulier op te vragen. Bij niet tijdig doorgeven van 

de uitslagen kan er een boete worden opgelegd als vermeld in artikel 13.  

10.2  Als één der beide teamleiders tegen de uitslag van een wedstrijd protest aan wil  tekenen be-

hoort hij dit op het wedstrijdformulier te vermelden en het wedstrijdformulier niet te 

ondertekenen. Een schriftelijke toelichting van het protest dient binnen 4 werkdagen in het 

bezit te zijn van de competitieleider. 

10.3 Tegen een beslissing van de competitieleider kan beroep worden aangetekend bij de 

commissie van beroep van de SBO. 
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Artikel 11 

In geval een team zich in de loop van de competitie terugtrekt, worden alle reeds gespeelde partijen 

van dit team vervallen verklaard. Indien een team zich terugtrekt zonder gegronde redenen, dit ter 

beoordeling van de competitieleider, kan een boete worden opgelegd als genoemd in artikel 13. 

 

Artikel 12 

12.1 De competitieleider kan afhankelijk van het aantal deelnemende teams, de speelsterkte en de 
geografische omstandigheden per leeftijdscategorie verschillende klassen maken. 

12.2 De rangschikking per klasse wordt achtereenvolgens bepaald door: 
a: het aantal matchpunten; 

b: het aantal bordpunten; 

c: het resultaat van de onderlinge wedstrijd (en); 

d: het resultaat van de onderlinge wedstrijd (en) waarin de score op het vierde bord wordt 

geschrapt; geeft dit ook geen beslissing dan worden de scores op het derde en vierde bord 

geschrapt en als dit ook een gelijke uitslag geeft, levert de score op het eerste bord de 

beslissing. 

e: het resultaat van de snelschaakcompetitie (voorzover van toepassing)  

Indien na toepassing van bovenstaande twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen, beslist 

de competitieleider.   

12.3 Het hoogst geëindigde team in de hoogste klasse van een leeftijdscategorie is kampioen van de 
SBO in deze categorie. De SBO-kampioenen in de C-, D- en E-klasse verwerven het recht tot 
deelname aan de door de KNSB georganiseerde Nederlandse jeugdclubkampioenschappen. 

12.4 Het hoogst geëindigde team in de hoogste snelschaakklasse van een leeftijdscategorie is 
snelschaakkampioen van de SBO in deze categorie. 

 

Artikel 13 

De boeteregeling voor de jeugdclubcompetitie is als volgt: 

a: niet tijdig doorgeven van wedstrijduitslagen € 5,- 
b: terugtrekken van een team zonder geldige reden naar oordeel van de competitieleider € 40,- 
c: niet komen opdagen bij een competitiewedstrijd zonder dat er naar oordeel van de 

competitieleider overmacht is aangetoond € 30,- 
 

Artikel 14 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider, zo nodig na overleg 

met de jeugdcommissie van de SBO. 
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