
Verslag districtsvergadering Eindhoven en de Kempen 18 april 2019 

Aanwezigen: Wim Lucassen (NBSB), Albert Jan Blank (NBSB), Henny Valks (ESV), Walter Aneme (ESV), 
Jan Vosselman (ESV), Dannie Beijk (WLC), Henny Wilbrink (WLC), Peter Paridaans (Kemppion), 
Martine Beijk-Fransen (District Eindhoven), Sandra Bruin (Best Moves), Erwin Talpe (SV Gardé), Peter 
Thijssen (SV Gardé), Marleen van Amerongen (KNSB), Dolf Meijer (Best Moves) 

 
Opening 

De vergadering wordt rond 20.00 uur geopend. 

Wim heet iedereen van harte welkom. De voorzitter van de NBSB is verhinderd vandaar dat de 
penningmeester de vergadering voorzit. Aangegeven wordt dat er door de NBSB besloten is geen 
Algemene Leden Vergadering in maart te houden aangezien er geen besluiten genomen hoefden te 
worden, maar de kleinschalige districtsvergaderingen te houden. In een kleinere ambiance is er meer 
ruimte voor discussie. 

 
De zaterdagcompetitie 

De aanwezige verenigingen die deelgenomen hebben aan de KNSB competitie zijn tevreden. De 
reistijden zijn korter of ongeveer vergelijkbaar met die in de NBSB competitie. Het is leuk tegen 
andere teams te spelen. De regels waren echter bij sommigen nog niet geheel duidelijk, zoals het 
spelen van de opgegeven spelers. De KNSB krijgt een compliment voor de mail die na de 5de ronde 
rondgestuurd is met daarin de waarschuwing dat er nog spelers waren die niet aan de 2x meespelen 
regel voldeden. 

Als afgeleide wordt er ook gesproken over de 4-tallen in de NBSB. De speelsterkte van de 4 
deelnemende teams was zeer verschillend. De gerechtigheid van spelen in het reglement gaf soms 
een probleem. De vraag is of dat aangepast kan worden. Uiteraard is dat alleen relevant als en in het 
komende seizoen een vervolg gegeven wordt aan de 4-tallen. De NBSB moet daar nog over beslissen. 
Mogelijk is een onderzoek naar de animo voor de 4-tallen op zijn plaats. Het is voor een aantal 
verenigingen pas duidelijk of ze met een team mee willen doen als er geen KNSB team (8-tal) op de 
been is te brengen.  

Een andere mogelijkheid om eventueel 8-tallen samen te stellen is de manier waarop Limburg het 
heeft aangepakt met de Zuid-Limburg teams in de KNSB competitie. 

M.b.t. het doorgeven van de resultaten van de klassen 4, 5 en 6 aan de Fide voor ratingverwerking is 
men neutraal. De DGT 2000 is volgens de aanwezigen geen probleem. Marleen licht even toe 
waarom de KNSB dit wil. De KNSB wil alle klassen gelijk behandelen, dus ook ratingverwerking door 
de Fide.   

 

De Bekercompetities 

De beide bekercompetities zijn naar ieders tevredenheid. De problemen bij het controleren van de 
speelgerechtigheid voor Beker A zijn niet duidelijk. Men begrijpt het probleem niet. De rating grens 
stuit niet op grote bezwaren, maar blijft arbitrair. Sommige spelers die mee hebben gedaan zullen 
hierdoor buiten de boot vallen. Als alternatief wordt geopperd alle opgegeven spelers van de klasse 3 
en hoger niet mee te laten spelen. 



Als er veel teams zich inschrijven voor de Beker B dan mogelijk ook een Beker C in het leven roepen, 
zodat ook de minder sterkte teams successen kunnen behalen. 

 
De avondcompetitie 

Leeft de avondcompetitie nog wel? Het is nog steeds zeer populair. In de Kempen is geprobeerd een 
Kempencompetitie op te zetten, maar dat is geen groot succes geworden. Vroeger waren er districts-
kampioenschappen, kunnen die niet terugkomen?  

Het invoeren van een increment bij de beker- en avondcompetitie kan op steun rekenen van de 
aanwezigen. De kans dat de partijen uitlopen tot na sluitingstijd wordt zeer klein geacht.  

 
Jeugdschaak 

SV Gardé heeft een sterke jeugdafdeling. Er is een goede doorstroming naar de senioren. WLC en ESV 
hebben een redelijk grote groep jeugd, voornamelijk jonge jeugd. Kemppion wil weer een 
jeugdafdeling opstarten. Best Moves is een jeugdvereniging met een 9 jeugdleden.  

Iedereen is het er over eens dat kader erg belangrijk is. Ook het uitwisselen van informatie wordt als 
belangrijk aangemerkt. Dat doen we nog te weinig. De manier waarop in Eindhoven de Eindhoven 
Cup wordt georganiseerd wordt geprezen. De indeling wordt op een eigen rating gedaan waardoor 
de kinderen tegen tegenstanders van meer gelijke sterkte spelen. Hub van de Laar houdt deze rating 
zelf bij. Als je hem benaderd zal hij deze informatie zeker willen delen.  

De insteek van de NBSB is dat de verschillende toernooien voor de kampioenschappen door de 
verenigingen worden georganiseerd. SV Gardé heeft dat dit seizoen gedaan en wil dat volgend 
seizoen ook weer doen. Daarvoor is het wel van belang dat de jeugdkalender op tijd beschikbaar is. 
Albert Jan zegt dat toe. 

Het schoolschaken in Eindhoven was een groot succes. Bijna was het aantal vrijwilligers een 
probleem geweest. De NBSB zorgt voor de prijzen. Het zou ook handig zijn als de NBSB voor 
vrijwilligers zou kunnen zorgen. De grote van het toernooi zorgt er voor dat er ook EHBO aanwezig is. 
Kan de NBSB deze kosten op zich nemen? 

Speciale aandacht wordt er gevraagd voor de 3-4-5 toernooien. Dit zijn toernooien voor kinderen uit 
groep 3, 4 en 5. Ook voor de KNSB is dit een belangrijk punt. Er zouden voorrondes gehouden kunnen 
worden en er is een NK. De NBSB zou betrokken moeten zijn bij dit gebeuren. 

Met de hulp van de KNSB zal er in de 21 (Brainpoort)regiogemeenten schoolschaak opgestart 
moeten worden. Daarvoor zal er een projectgroep in het leven geroepen worden. Staande de 
vergadering melden zich Dannie, Walter en Peter zich als lid aan. Ook de NBSB zou een afgevaardigde 
in de projectgroep moet hebben. Dat wordt in het bestuur besproken en doorgegeven aan Marleen. 

 
Overig 

Het aantal toernooien zouden mogelijk beperkt moeten worden. Deelname aan de toernooien zou 
vanuit de verenigingen georganiseerd moeten worden. Bij afwezigheid kan een vereniging daar 
eventueel op aangesproken kunnen worden. 

Dannie vertelt over het recent opgestarte cafeschaak. In S-Plaza is elke eerste vrijdag van de maand 
plaats voor een partijtje schaak. Dit wordt door ESV en WLC in samenwerking met S-Plaza 
georganiseerd. Iedereen is welkom. Er wordt een toernooitje georganiseerd, 6 ronden, partij met 



ieder 15 minuten. Deelname kost 5 euro. Je kunt je opgeven via de website van ESV, maar zomaar 
binnenlopen kan ook, echter het maximaal aantal deelnemers is 32. 

Hennie vraagt zich, zoals een aantal jaren geleden ook al, waarom er zoveel verenigingen afwezig 
zijn. Een aantal verenigingen hebben zich afgemeld, maar een aantal hebben niets van zich laten 
horen. De redenen daartoe zijn niet bekend. Is het zinvol daar achterheen te gaan? 

Kunnen de verslagen van de districtsvergaderingen op de website geplaatst worden. 

 
Om 21.59 sluit Wim de vergadering na dankzegging voor eenieders aanwezigheid en inbreng.  

 


