
Districtsoverleg Breda & Roosendaal 
Wapen van Zundert, 20 mei 2019 

Aanwezig:  

- vertegenwoordigers van ’t Paardje, RSG, Eeuwig Schaak, de Pion, de Raadsheer, BSV, de 

Baronie 

- namens NBSB: Ton van Roon, Erik van Elven, Inge Oostvogels 

KNSB competitie 
 Hoe wordt de reisafstand ervaren in de KNSB-competitie? 

De aanwezigen hebben geen probleem met de reisafstanden 

’t Paardje: Mogelijk is het een idee om de gemiddelde reisafstanden voor Brabantse teams uit 

te rekenen voor dit seizoen en voorgaande jaren. Zou namelijk kunnen dat afstanden even ver 

zijn maar dat deelnemers toch bezwaar hebben omdat het gevoelsmatig verder lijkt. Een tabel 

met de verschillende reisafstanden zou dit gevoel kunnen weerleggen. 

RSG: Zou het mogelijk zijn om een maximale reisafstand in te stellen? Ton neemt dit mee naar 

de Bondsraad. 

 Wat vinden verenigingen belangrijker, korte reisafstand of de speelsterkte in de poule? 

Iedereen geeft aan speelsterkte belangrijker te vinden. De verwachting is dat dit vanzelf 

nivelleert door promotie & degradatie.  

 Gaan de verenigingen volgend seizoen door in de KNSB-competitie? 

Alle aanwezigen geven te kennen zich weer aan te melden voor de KNSB-competitie 

 Hoe wordt de regel ervaren dat vaste spelers minimaal 2x moeten spelen? 

RSG: afschaffen 

Raadsheer: voor 4e klasse en lager afschaffen 

Pion: Het is vooral voor de 5e & 6e klasse een onbekende regel en ook zijn daar veel 

jeugdspelers te vinden, blijven die? Wij zouden willen voorstellen om voor deze klassen terug 

te gaan naar het NBSB regelement want mensen willen gewoon een potje schaken. 

’t Paardje: De 2x regel is een extra belemmering terwijl verenigingen allang blij zijn dat ze een 

team hebben. Deze regel daarom afschaffen. 

Eeuwig schaak: Ook eens dat de 2x regel afgeschaft moet worden. Daarnaast vinden wij de 

ratingregels problematisch. Ton geeft aan dat er tijdens de Bondsraad wijzigingen komen op 

het competitiereglement, n.a.v. de districtsvergaderingen zal de NBSB insteken op 

versoepeling van de regels. 

 

Tips vanuit verenigingen om op tijd teams rond te krijgen: 

RSG: Wij houden onze ledenvergadering niet aan het begin maar aan het eind van het seizoen. 

Op die manier weten we op tijd alle aanmeldingen en de teams. 

’t Paardje: Onze ledenvergadering is wel aan het begin van het seizoen maar wij gebruiken 

formulieren aan het eind van het seizoen om leden aan te laten geven of ze volgend seizoen 

weer extern spelen. 

 



 De KNSB overweegt om de resultaten in de klassen 4, 5 en 6 volgend jaar ook door te geven 

voor FIDE-ratingverwerking. Dit zou betekenen dat de DGT 2000 niet meer toegelaten is. 

Wat vinden de verenigingen hiervan? 

Geen probleem 

 Worden er teams aangemeld voor de NBSB-zaterdag viertallen 

De aanwezigen kunnen nu nog niet zeggen of er aanmeldingen zijn voor deze competitie 

omdat eerst wordt bekeken hoe de teams uitkomen voor de KNSB competitie. 

Raadsheer: Goed om terughoudend te zijn met de viertallen competitie om niet de KNSB 

competitie dwars te zitten. 

BSV: Mogelijk zou de NBSB kunnen faciliteren bij het vormen van combinatie teams zodat ook 

clubs met maar vier à vijf teamspelers mee kunnen doen aan de KNSB competitie. De NBSB 

zou bijvoorbeeld verenigingen met elkaar in contact kunnen brengen. 

 Overige opmerkingen KNSB-competitie: 

Raadsheer: De KNSB-competitie is een proef van 2 jaar. Is er een kans dat het daarna weer 

teruggedraaid wordt? Ton: de kans is klein. Wel zijn er minder teams dan verwacht in de 

andere provincies, maar mogelijk gaat het meer leven als de zaterdag ingeburgerd is. 

BSV: de indeling van de competitie was voor aanvang veranderd maar niet gemaild naar 

desbetreffende verenigingen. De nieuwe indeling was alleen op de KNSB website 

gepubliceerd. Dit had beter gecommuniceerd moeten worden. 

’t Paardje: Bij ons hetzelfde verhaal, de KNSB kan de communicatie verbeteren. 

Baronie: Er was een fout gemaakt in de indeling met het thuis spelen van onze teams, dit was 

pas een week van tevoren opgelost. Waarschijnlijk te wijten aan opstartproblemen. 

 

Nieuwe opzet bekercompetitie 
 Ervaringen met beker A en beker B 

De beker B wordt door de aanwezigen als een goede aanvulling beschouwd. 

 Problemen controleren speelgerechtigheid beker A 

Erik geeft uitleg over de problemen rondom de controle van de speelgerechtigheid in de 

huidige beker A. Willen we een ratinggrens invoeren om de speelgerechtigheid te kunnen 

controleren en zo ja welke ratinggrens dan? 

Baronie: Bij een ratinggrens mogelijk een uitzondering maken voor kleine verenigingen zodat 

zij toch een team kunnen maken. Vraag vanuit overleg: wat is dan een kleine vereniging? 

Pion: Beker A geheel open maken? 

Raadsheer: Zou toch mooi zijn een open beker, en als er behoefte aan is zou nog een extra 

bekergroep gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor 1700-1900. 

Eeuwig Schaak: Misschien is het een idee om een teamrating in te voeren, een maximum 

gemiddelde van alle teamspelers. Hiermee voorkom je dat 1 sterkere speler niet mee kan 

doen. Mogelijk risico is wel dat een team met 3 hele sterke spelers & 1 zwakke speler 

aantreed, alleen wie doet dat? 

Baronie: Een gemiddelde teamrating als grens zou wel een goede oplossing zijn. 

RSG: maar sterkteverschillen zijn toch ook wel de charme van de beker. 

’t Paardje, de Pion, RSG en de Raadsheer zijn voor open stellen van de beker A 

 

 

 

 



Avondcompetitie 
 Is er behoefte om het spelen met increment in te voeren in de avondcompetitie? Zijn hier 

bezwaren tegen? 

Pion: Als het doordeweeks laat wordt kan dat vervelend zijn en dit kan gebeuren met 

increment. En wat zijn de uiterste speeltijden bij verenigingen? 

Raadsheer: Wat is het voordeel van het invoeren van increment? Ton antwoord dat veel 

spelers gewend zijn aan increment en dat het een voordeel is dat je niet meer door de vlag 

heen kan jagen. 

Ton van Roon: Het is ook mogelijk om een extra vangnet in te bouwen tegen een te late 

eindtijd, bijvoorbeeld een extra regel invoeren om increment na een bepaald tijdstip uit te 

zetten. Een vereniging zou dan voor aanvang van de wedstrijd wel of niet kunnen opteren 

voor het spelen met deze regel. De vergadering vindt dit een goed idee mits de voorwaarden 

helder zijn. Bij het invoeren van increment vinden de aanwezigen +30 seconden de mooiste 

tijd, omdat spelers dan moeten blijven noteren. 

 

Jeugdschaak 
 Hoe kijken de verenigingen tegen jeugdschaak aan? Wat doet iedereen aan jeugdschaak? 

Eeuwig Schaak leert met name de beginselen aan jeugd uit de buurt, belangrijk voor het 

algemeen belang. Wel geven zij aan dat er minder animo is. BSV heeft +- 30 jeugdleden, 

uiteindelijk blijft daar maar een klein percentage van over maar het is belangrijk om het 

plezier in schaken te promoten. Ook is BSV actief op scholen, en is er in totaal dus veel kader 

nodig. ’t Paardje heeft 15 tot 20 jeugdleden, ook geven zij schaakles in plusklassen en voor 

Vluchtelingenwerk. Daarbij is het mogelijk om schaaklessen te sponsoren zodat ze gratis zijn 

voor de deelnemers. De Pion heeft een grote jeugdafdeling, bij het voortgezet onderwijs 

haken echter veel leerlingen af. Dit seizoen heeft de Pion ook de NBSB pupillendag 

georganiseerd maar daar waren weinig deelnemers, mogelijk communicatie verbeteren? 

 Wat kan de NBSB verbeteren/ waar kan NBSB het jeugdschaak verder ondersteunen? 

Baronie: mogelijk kan de NBSB iets betekenen in het vergroten van de aantallen kader 

BSV: kleine initiatieven ontwikkelen om teambinding te vergroten, clubs samen laten werken 

om schoolschaak te verzorgen, trainingen voor sterke spelers regelen 

Pion: Samenwerking met andere sporten? Vanuit de NBSB de regionale bonden van andere 

sporten benaderen? 

 Best practices/ tips voor andere verenigingen? 

- Verschillende verenigingen merken dat veel publiciteit een positief effect heeft. Bijvoorbeeld 

iedere week een stukje in de lokale krant schrijven en hierbij een mooie foto of stelling 

plaatsen om de aandacht te trekken. 

 

 

 

 

 

 


