
Verslag districtsvergadering Tilburg en Den Bosch 10 april 2019 

Aanwezigen: Joost van den Bighelaar (NBSB), Koen Robben en Frans Deckers (De Oude Toren), Frank 

van Eijk en Clemens van Gorp (Rochade), Wilbert Kocken en Alfred Olree (De Drie Torens), Thomas 

Mollema (HMC).  

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. 

Joost geeft uitleg over de bedoeling van de vergadering. Geen onderwerpen waarover we nu een 

beslissing vragen van de leden. Daarom nu besloten dat we districtsvergaderingen houden. We 

hopen dat de kleinschaligere opzet iedereen de gelegenheid geeft om zij mening te geven. 

Het 1e onderwerp is de zaterdagcompetitie. Hoe zijn de ervaringen nu het 1e seizoen er bijna op zit? 

De Oude Toren geeft aan dat zij met 2 teams in de 6e klasse spelen. De reisafstand was over het 

algemeen niet bezwaarlijk, 1 keer een uitstapje naar Nieuwegein maar verder viel het mee. Wel was 

het verschil in speelsterkte een probleem. Ze wilden 1 team inschrijven in de 6e klasse en 1 team in 

de 7e klasse. De 7e klasse is niet doorgegaan. Het 2e team speelde eigenlijk tegen te sterke 

tegenstanders. Het 1e team juist tegen zwakkere tegenstanders. De indeling was niet evenwichtig. 

Het is niet duidelijk of De Oude Toren volgend seizoen nog 2 teams kan formeren. Men denkt dat dit 

wel te maken kan hebben met de te sterke competitie.  

HMC heeft ook te kampen met grote reisafstanden. Met name de lagere teams zijn dit niet gewend.  

De Drie Torens wil de volgende punten aandragen: 

- Aanmelden van spelers ging zeer moeizaam. Er waren technische problemen met de website. 

Uiteindelijk heeft het de extern wedstrijdleider zeer veel moeite gekost om dit alsnog te 

regelen; 

- Inroosteren leidde ook tot problemen. Eerst waren alle teams op dezelfde dagen thuis 

ingedeeld, uiteindelijk is dit bijgesteld tot 2 tegelijk thuis en uit. Maar niet de gewenste 

combinatie.  

- Verder hebben ze ook 2 teams voor de 7e klasse aangedragen, die er niet is gekomen. 

Hierdoor zijn er inderdaad sterkteverschillen en reisafstanden. 

 Het opgeven van spelers wordt door alle aanwezigen als nodeloos ingewikkeld ervaren. Men begrijpt 

dat deze maatregel bedoeld is om verrassingen te voorkomen onder de sterkere teams, maar het 

invliegen van grootmeesters speelt niet in de 4e klasse en lager. Het is al moeilijk genoeg om teams 

vol te krijgen, dit zou voor de 4e klasse en lager dan ook afgeschaft moeten worden.  

Ook de regel dat voor vooruitspelen toestemming gevraagd moet worden vindt men lastig.   

Hoe gaan de verenigingen hiermee om volgend seizoen? Ze hopen dat er verbetering plaatsvindt op 

basis van de kanttekeningen die zij plaatsen. Het is een proef voor 2 jaar en ze begrijpen dat het tijd 

kost om dit op te zetten. 

Zowel De Oude Toren als HMC denken er wel over om in te schrijven in de zaterdagviertallen. Niet 

zozeer wegens onvrede over de knsb-competitie maar omdat dat mogelijk qua beschikbare spelers 

beter uitkomt. 



HMC merkt nog op dat het inzetten van nieuwe leden ook bemoeilijkt wordt omdat deze minstens 2 

weken tevoren moeten zijn aangemeld. Ook hiervoor zouden bij de lagere klassen een soepeler 

beleid moeten worden gehanteerd, zodat je mensen binnenhaalt. De risico’s van 

competitievervalsing worden niet groot geacht in de lagere klassen.  

Nog een laatste vraag: als er gekozen moet worden  waar kiest men dan voor: kortere reisafstanden 

of meer gelijkwaardige tegenstanders. Iedereen kiest voor het laatste.  

2e onderwerp is de bekercompetitie 

De Oude Toren heeft niet meegedaan, de reden was onbekendheid. Overwegen volgend jaar wel een 

team in te schrijven. Zowel De Drie Torens als HMC zijn te spreken over de bekercompetitie. 

Men heeft wel begrip voor een ratinggrens als anders de speelgerechtigdheid niet goed te 

controleren valt. Een grens van 2000 is dan een mogelijkheid. De grafiek van Erik geeft wat meer 

duidelijkheid.  

3e onderwerp is het speeltempo 

De discussie over spelen met increment in de avondcompetitie is al veel vaker gevoerd. Het 

argument van het vervangen van de klokken wordt per jaar minder sterk. Maar er blijven spelers die 

de voorkeur geven aan een vaste eindtijd. Op de zaterdag vindt men uitloop niet zo’n punt maar 

door de week wel.  

Stemming: 

De Oude Toren: tegen increment 

HMC: tegen increment 

De Drie Torens: niet tegen, eerder voor maar wil er geen halszaak van maken. 

4e onderwerp is jeugdzaken 

De Oude Toren heeft er de afgelopen jaren veel aan gedaan maar effect is nihil. Slechts 2 

jeugdspelers erbij. De Drie Torens heeft nu voldoende jeugd, er is zelfs een wachtlijst. Men heeft ook 

voldoende kader. Rochade heeft nog een jeugdafdeling met 12 jeugdspelers, zij hebben niet veel 

kader en geven les tot en met stap 3. Bij HMC is het de afgelopen jaren teruggelopen. Ook hier zit het 

probleem in lesgevers, niet zozeer opleidingen maar mankracht.  

De problemen zijn en blijven aanwas en beschikbaarheid van kader.  

HMC neemt wel binnenkort de organisatie van enkele jeugdkampioenschappen (snelschaak en rapid) 

op zich. De bereidheid tot het organiseren is er dus wel. 

Verder geen onderwerpen. 

De aanwezigen vinden het jammer dat er niet meer vereniging aanwezig zijn. De kleinere setting 

ervaren ze wel als prettig omdat er meer een gesprek tot stand komt. 

De NBSB zal deze geluiden meenemen. Joost bedankt de aanwezigen voor hun komst. 


