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In 2018-2019 zal er een pilot gestart worden om de KNSB-competitie op zaterdag uit te breiden naar
de lagere niveaus. Dat gaat een grote impact op de SBO-competitie hebben. In de gezamenlijke
gesprekken met de OSBO en SGS hebben we de afgelopen periode geprobeerd om te komen tot een
samenwerking die tegelijk van start zou gaan met deze KNSB-pilot.
Op dit moment is het de vraag of deze samenwerking al op deze relatief korte termijn te realiseren
zal zijn. Daarom in deze notitie alvast de denkrichting van de SBO, voor het geval wij in 2018-2019
geconfronteerd zullen worden met de nieuwe competitieopzet zonder dat er al sprake zal zijn van
samenwerking met de OSBO en SGS.
Uitgangspunten SBO-competitie
De SBO-competitie per seizoen 2018-2019 zal bestaan uit een pure avondcompetitie. De afgelopen
jaren heeft de SBO gestreefd naar een zo eerlijk en gelijkwaardig mogelijke competitie. Dat wil
zeggen dat er in de competitie altijd met hetzelfde speeltempo, evenveel borden en vergelijkbare
aantallen teams gespeeld wordt waar dat mogelijk is. Het is ons voornemen om dat beleid te
handhaven.
Veranderingen
Omdat de SBO-avondcompetitie vanaf 2018-2019 ook opengesteld zal worden voor KNSB-spelers, is
het te verwachten dat er een nieuwe indeling gemaakt zal moeten worden voor de achttallen op
basis van krachtsverhoudingen en dat de verworven rechten maar in beperkte mate meegerekend
kunnen worden. De meeste eenvoudige oplossing is daarom een open inschrijving voor de SBOavondcompetitie en een nieuwe indeling op basis van de augustus-rating van de aangemelde teams.
Een stuk ingewikkelder is om in het seizoen 2018-2019 eerst regionaal te spelen en daarna
halverwege het seizoen opnieuw in te delen op sterkte en zo gedurende het eerste seizoen de
nieuwe krachtsverhoudingen te bepalen. Na één jaar afwijkende indelingen kan dan in 2019-2020
een gebruikelijke indeling gemaakt worden op basis van de resultaten van 2018-2019.
Het reglement zal bovendien moeten worden aangepast om voor de SBO Cup te bepalen wie
speelgerechtigd is, want de oude criteria kunnen niet langer gehanteerd worden. Er valt te denken
aan een eis dat spelers die meedoen met de SBO Cup een basisspeler dienen te zijn in de SBOavondcompetitie (achttal of viertal). Er kan ook worden gedacht aan een ratinggrens.

Samenwerking voorbereiden
In verband met de gesprekken met de OSBO en SGS en een eventuele voorbereiding van
samenwerking liggen een aantal aanpassingen voor de hand.
1. Speeltempo: uit de gesprekken in de competitiewerkgroep blijkt dat de drie bonden drie
verschillende speeltempo’s hanteren: 1:30+10s, 1:40+10s en 1:50+10s.
Het ligt erg voor de hand om het gemiddelde speeltempo te kiezen voor een samenwerking.
Als ook KNSB-spelers deel gaan nemen aan onze avondcompetitie lijkt het niet bezwaarlijk
om het speeltempo iets te verlengen. Het ligt dus in de verwachting dat voor 2018-2019 een
voorstel komt om met 1:40+10s te gaan spelen bij de achttallen.
2. Viertallen: ons systeem van viertallen relatief laat in het seizoen indelen op rating en
reisafstand zal voor een grote samenwerking niet werkbaar zijn. In het overleg van de
competitiewerkgroep werd geopperd om het systeem van de SGS te hanteren. Zij houden
een viertallencompetitie met ratinggrenzen aan. Je kunt je dus dan aanmelden met een
viertal tot (????) rating-klasse. Teams in dezelfde klasse worden vervolgens zo mogelijk
regionaal ingedeeld. Het gaat dat om een ratinggrens voor de deelnemende spelers, niet
voor de gemiddelde rating van het team.
Voor onze verenigingen is dit een nieuw systeem waar wel wat bezwaren aan kleven. Toch
ligt het voor de hand, als de gesprekken voor samenwerking in dezelfde richting blijven gaan
dat er een voorstel zal komen om de viertallen op deze manier te gaan indelen.
3. SBO CUP: in de samenwerkingsgesprekken is er gesproken over de CUP. Er is een goede kans
dat elke regio zijn eigen voorronde zal houden op de oude manier. Hier hoeven dus geen
aanpassingen te zijn. De beste vier van elke regio (of wat dan ook afgesproken zal worden)
worden daarna ingeloot in een speelschema tot een finale. Wellicht komt er daarom een
voorstel om de SBO CUP in 2018-2019 ook in een schema in te loten in plaats van tussen de
rondes opnieuw te loten, bij wijze van proef.

Graag hoort het bestuur jullie gedachten en reacties op deze kwesties, dit ter voorbereiding van de
voorstellen die gedaan zullen (moeten) worden in de voorjaars-ALV van 2018.
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