
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND  Agendapunt 4 

 
Aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad 
Van Werkgroep Competitie 
Betreft Mogelijke invoering gescheiden competities KNSB-regionale bonden 
Status Discussie 
Cc Bestuur KNSB, M. van der Werf 
Dd 29 april 2016 
Nr 16/WZcom/0526/JB 
 

 
 

Discussie mogelijke invoering gescheiden competities KNSB-regionale bonden 
Deze notitie geeft een aanzet tot een discussie over het eventueel scheiden van de regionale 
bondscompetities en de KNSB-competitie. De notitie is opgesteld door de Werkgroep Competitie, waarvan 
leden ook aanwezig zullen zijn op de bondsraad. 
Hieronder schetsen we de voorgeschiedenis, daarna presenteren we kort de uitslag van de online 
ledenpeiling, en vervolgens geven we de visie van de werkgroep weer. 
De werkgroep ziet als ideaal voor zich dat alle leden, ongeacht hun spelniveau, kunnen kiezen voor een 
KNSB zaterdagcompetitie, een competitie in hun regionale bond, of voor beide competities. 
Tot slot sluiten we af met een aantal discussiepunten. 
 
Voorgeschiedenis 

15 april 2015 Op een centrale bijeenkomst van alle regionale competitieleiders wordt gesuggereerd 
om de mogelijke invoering van een 4e Klasse KNSB te onderzoeken. De Werkgroep 
Competitie wordt opgericht: Frans van Amerongen (NOSBO), Remko Algera (SBO), 
Colijn Wakkee (SGS), Aart Strik (NHSB), Ynze Mengerink (LiSB), Jan Stomphorst 
(KNSB), Koos Stolk (KNSB), en Jeroen Bosch (KNSB). 

 
 
15 juni 2015 Werkgroep competitie komt bijeen, en formuleert als doel: 

 
een grote landelijke competitie met promotie-degradatie regeling te spelen op de 
zaterdag, en daarnaast een (desgewenst regio overschrijdende) competitie voor de 
doordeweekse avond. 

 
1 juli 2015 De werkgroep verzendt een notitie aan de regionale bonden. In deze notitie wordt een 

model voor invoering van een 4e Klasse KNSB voorgesteld waarbij iedere bond zelf 
bepaalt of er wel of niet wordt overgestapt en in welk tempo. Daarbij werd aangegeven 
dat er in het eerste jaar waarin er sprake is van een 4e Klasse KNSB er tenminste zes 
bonden de stap zouden moeten zetten om tot een volwaardige competitie te komen. 

 
15 oktober 2015 Negen bonden maken gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. Dit 

levert nuttige feedback op voor de werkgroep. Van de negen bonden zijn er zes 
overwegend positief ten aanzien van het voorstel. Drie bonden hebben duidelijke 
bezwaren tegen het invoeren van een 4e Klasse KNSB. 

 
28 oktober 2015 De werkgroep competitie bespreekt reacties van de bonden, en concludeert dat het 

plan alleen maar kans van slagen heeft wanneer er niet alleen een 4e Klasse KNSB 
wordt opgericht. Leden van ieder niveau moeten in de gelegenheid zijn om op zaterdag 
competitie te spelen indien zij dat willen. 

 
1 maart 2016 Bijeenkomst regionale competitieleiders. De werkgroep presenteert haar (bijgestelde) 

idee – zie powerpoint presentatie. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over alle 
praktische kanten. (zie verslag bijeenkomst in de bijlage 16/WZcom/0292/JB) 

 
2 maart 2016 Ledenpeiling online op de KNSB website. De peiling wordt gesloten op 21 maart. 
 
20 april 2016 Het voorstel van de Werkgroep Competitie wordt besproken in het Bondenoverleg. Er 

zijn nog veel vragen, en er wordt verzocht om op de aanstaande Bondsraad verder 
over dit voorstel te discussiëren. 

 
Uitslag ledenpeiling 
De enquête gescheiden competities heeft met 1335 ingezonden formulieren een opkomstpercentage van 
7,92%. De vraag die gesteld werd is als volgt: "Bent u voor of tegen volledig gescheiden competities, 



waarbij voor alle niveaus op zaterdag de landelijke competitie gehouden wordt en op weekdagen ook voor 
alle niveaus de regionale bondscompetitie." 
De uitslag: 53,86% is voor dit plan, 22,47% stemde tegen en 23,67% had geen mening. 
Opvallend is dat er in alle bonden een duidelijke meerderheid van de leden voor het plan is om de 
competities te scheiden. De enige uitzondering is de NBSB, waarbinnen er evenveel voor- als 
tegenstanders zijn. In de NBSB wordt de regionale competitie gespeeld op zaterdag. 
 

 
 
Een andere vraag in de enquête ging over de huidige en toekomstige situatie. Speelt u nu competitie 
en als het plan doorgaat, aan welke competities neemt u dan deel? 
 

Competitie Nu Dan Afname/toename in % 

Regionale Bond 1041 854 -17,96 

Zaterdag KNSB 258 849 229,07 

Geen externe competitie 75 50 -33,33 

Geen opgave 3 11  

 
Met dit lijstje kunnen we constateren dat het aantal competitiedeelnames (31%) fors groeit. Ook zien we dat 
het aantal deelnames aan de regionale bondscompetitie afneemt. 
 
Visie Werkgroep Competitie 
Mede gezien het betrekkelijk hoge deelname percentage aan de online enquête, en het feit dat de leden 
zich in ruime meerderheid achter het idee van gescheiden competities scharen, wil de werkgroep 
voorstellen om in de Bondsraad van juni 2016 een principe besluit te nemen over invoering van een 
zaterdag KNSB-competitie voor alle spelniveaus. 
Tijdens de bijeenkomst van 1 maart, suggereerde de competitieleider van de LeiSB (Martin Glimmerveen) 
dat de voordelen van het scheiden van de regionale- en de KNSB-competitie alleen dan tot uiting komen 
wanneer alle bonden meedoen. De werkgroep is het met de heer Glimmerveen eens (het niet meedoen van 
de ene regionale bond, kan een andere bond geografisch isoleren), en komt daarmee terug op haar 
eerdere idee van vrijwillige invoer voor alle bonden. Gezien de resultaten van de peiling is er een grote 
behoefte onder de leden om op zaterdag competitie te kunnen spelen, en het niet meedoen van alle 
bonden is daarom moeilijk uit te leggen. 
De werkgroep wil speciale aandacht vragen voor de positie van de NBSB die haar competitie op zaterdag 
houdt. 
Wat betreft de termijn van invoering dient zorgvuldigheid voor snelheid te gaan. Het eerst mogelijke seizoen 
van invoering is 2017/18, eventueel moet een extra jaar voorbereiding worden genomen. 



Zowel het organiseren van een veel grotere KNSB-zaterdagcompetitie, als het wellicht anders inrichten van 
de regionale competities vragen tijd en aandacht. 
 
Discussiepunten 
Als startpunt voor de discussie volgen hieronder alvast een aantal punten: 
 

- Is de huidige situatie houdbaar? 
- Moeten regionale bonden verplicht worden mee te doen? 
- Mogen regionale bonden die niet mee willen doen hun promotieplaats behouden? 
- Hoe wordt bepaald hoeveel klassen van welk niveau er komen? 
- Wat betekent dit voor de kosten? 

- Hoe zorgen we ervoor dat de reisafstanden binnen de perken blijven? 


