
Reorganisatie Schaakcompetitie
Waarom veranderen!?

een presentatie over

reisafstanden, krachtsverhoudingen

en eerlijke competitie



Welke factoren spelen?

• Op welke dag speel je?

• Welk speeltempo hanteer je?

• Wat voor reisafstanden kun je verwachten?

• Is er gelijkwaardige tegenstand?

• Reglementen?



Speeldag
Momenteel: Deels avondcompetitie, deels zaterdag

• Sterke teams spelen zaterdag, 
zwakke(re) teams spelen avondcompetitie

• LiSB speelt op zondag

• SBO, OSBO, NHSB, ZSB spelen promotieklasse op 
zaterdag

• NBSB speelt alles op zaterdag (geen avond)

• FSB, NOSBO, SGA, SGS, LeiSB, HSB en RSB

spelen avondcompetitie (geen zaterdag)



Speeltempo

• Op zaterdag wordt KNSB-tempo gebruikt

• Op avonden zeer gevarieerd, van 90 min – 105 
min, en met/zonder increment van 5s – 30s

• SGA en NBSB speelden nog zonder increment

• SGA gaat komend seizoen met increment
spelen



Verdeling verenigingen
over de regionale bonden
in Noord/Oost-Nederland



Krachtsverhoudingen 
regionale bonden

Gem. rating SBO RSB SGA NOSBO FSB

promotieklasse 1726 1930 1916 1792 1825

eerste 1673 1840 1787 1654 1693

tweede 1583 1680 1677 1489 1515

derde 1439 niet verw 1524 nvt nvt

vierde nvt niet verw 1358 nvt nvt



Reglementen

• Veel artikelen om competitievervalsing tegen 
te gaan

• Gaat vaak over grensgebied tussen bonden 
(of tussen regio’s of tussen KNSB en regio)

• Gaat ook over veelspelen (invallerregelingen)



Het nieuwe voorstel
• Landelijk dekkende zaterdagcompetitie voor alle 

niveaus
• Bonden kunnen in nieuwe opzet meegaan of bij het 

oude systeem blijven
• Deelnemende bonden worden ingedeeld in Vierde 

klasse KNSB (en evt. onderliggende klassen)
• Drie extra promotieplaatsen en promotieplekken 

deelnemende bonden worden hiervoor gebruikt
• Niet deelnemende bonden blijven vanuit hun 

promotieklasse instromen in 3e klasse KNSB
• Alle regionale competities worden avondcompetities 

los van de landelijke zaterdagcompetitie



Hoe werkt dat?



Kansen/Bedreigingen
• Iedereen (op elk niveau) kan straks op zijn speeldag naar 

keuze competitie spelen
• Meer gelegenheid tot spelen
• Verminderen regels en dispensatie
• Gelijkwaardige competitie met gelijkwaardiger tegenstand
• Jeugdspelers/toppers hoeven niet meer te kiezen tussen hoger niveau 

grote vereniging en kleine(re) club van herkomst
• Samenwerking tussen verenigingen sluit niet meer uitkomen in eigen 

clubverband uit

• Af en toe verder reizen
• Kleinere rol regionale bonden
• Moeilijker om 3e klasse KNSB te bereiken
• Rol viertallencompetitie onduidelijker



Traject

• Nu: reacties van bonden op eerste concept

• November: inventarisatie reacties; doorgaan 
of stoppen; aanpassen eerste concept

• Februari: vergadering competitieleiders

• Invoering per september 2017?

• Al dan niet voortzetting werkgroep m.b.t. 
avondcompetitie landelijk



Vragen?


