
Notulen Jeugdleidersvergadering Noordelijke Schaakbond,  gehouden d.d. 20 juni 2013 

 

Aanwezig: Roland Kroezen (bestuur, vz.), Wout Admiraal (bestuur), Bauke Koole (Staunton), Ronald van 

Nimwegen (Paardensprong), Derk Schuttel (Schaakkwartier), Ynte Visser (Unitas), Yeb Blom (HSP), Arend 

Bensink (Scepu), Kees Romijn (Haren), Jan van Os (ESG),  Ward Romeijnders (Roden), Teije Smedinga 

(Leek), Wim Krijnen (Groningen), Ernst Leeftink (jeugdcommissie), Fons van Hamond (webmaster). 

1) Opening en vaststelling agenda 

Om 19u35 opent Roland Kroezen de vergadering. Admiraal vraagt om een extra punt Diplomaconsul, 

dit wordt als punt 13 ingevoegd. 

2) Mededelingen 

De NOSBO-jeugd is dit seizoen erg succesvol geweest bij NK’s. Zo bestond het podium bij het NK-E 

volledig uit NOSBO spelers, met Eelke de Boer als winnaar. Eelke hoorde ook bij het kampioensteam 

van de Paardensprong bij de JCC E. 

Het NOSBO bestuur heeft besloten een geldelijke bijdrage te geven aan de 4 deelnemers aan het 

jeugd EK in Montenegro. Dit betreft Jorden en Lucas van Foreest, Eelke de Boer en Tycho Bruggink. 

3) JLV d.d. maandag 19 november 2012 

Helaas zijn er geen notulen van deze bijeenkomst. Er is een evalutie van het inschrijfgeld voor GP’s 

toegezegd. Deze komt onder punt 7. 

4) ALV d.d. woensdag 22 mei 2013 (Jeugdzaken) 

Op de Algemene Ledenvergadering van mei j.l. waren er nauwelijks jeugdspecifieke onderwerpen. 

Wel is nogmaals aangestipt dat het bestuur blijft zoeken naar een nieuw bestuurslid jeugdzaken. 

5) Personele bezetting 

Roland Kroezen meldt dat Theo Mooijman heeft aangegeven zijn jeugdcommissielidmaatschap te 

willen beïndigen. Andere werkzaamheden en interesses nopen hem hiertoe. Kroezen bedankt 

Mooijman voor zijn inzet voor de NOSBO. Nu er met Ernst Leeftink nog slechts 1 commissielid 

overblijft, stelt Kroezen namens het bestuur voor deze in het vervolg coördinator Grand Prix te 

noemen en de jeugdcommissie voorlopig(?) te ontbinden. 

Ook tijdens deze bijeenkomst benadrukt Kroezen nogmaals de tot nog toe vergeefse zoektocht naar 

een nieuw bestuurslid jeugdzaken. Vooral nu secretaris Grigori Kodentsov uit het NOSBO bestuur 

gaat stappen. 

6) Voorlopige jeugdkalender 2013-2014 

Grand Prix-coördinator Leeftink heeft een voorlopige kalender opgesteld. Opvallende punten zijn de 

verplaatsing van het PJK A t/m E naar de voorjaarsvakantie. Ook is er een voorstel om de GP’s 



evenwichtiger te plaatsen op de kalender. Dit laatste heeft niet direct de instemming van de 

vergadering. We streven er wel naar, maar gaan ons hier niet op vastpinnen. 

7) Grand-Prixcyclus 

Binnenkort is de afsluitende NOSBO-GP, maar gesteld kan wel worden dat de cyclus 2012-2013 een 

succesvolle is geweest. 

Leeftink heeft een opmerking betreffende de puntentelling. Deze is nergens vastgelegd en hij doet 

het de laatste jaren op de volgende manier als er spelers gelijk eindigen. De punten voor de gedeelde 

plaatsen worden bij elkaar geteld en dan gedeeld door het aantal spelers. Een alternatief is om 

iedereen die bijvoorbeeld gedeeld tweede wordt, de punten voor plaats twee te geven. De 

vergadering maakt het niet erg veel uit, maar is het eens met Leeftink en het bestuur dat het wel 

verstandig is om het op te nemen in het reglement. 

Dan is er het punt van de deelname van niet-leden aan de GP. De KNSB heeft aangegeven vanaf 1 

september strenger te zijn op deelname van niet-leden aan toernooien die verwerkt willen worden 

voor de KNSB-jeugdrating. Op dit moment betalen niet-leden 2 euro toeslag bij een GP toernooi, 

maar dat is eigenlijk alleen voor de extra werkzaamheden die de NOSBO daarvoor heeft en om wel-

leden een voordeel te geven voor hun lidmaatschap. Het bestuur stelt voor om niet-leden eenmalig 

5 euro extra te laten betalen en deze dan aan te melden bij de KNSB als ratinglid. Na enkele discussie 

komt Ynte Visser met een tussenoplossing, waarin zowel het bestuur als de vergadering zich kunnen 

vinden. Niet leden blijven 2 euro extra betalen en de NOSBO meldt de kinderen na 2 deelnames aan 

als ratinglid. Als het bij deze 2 deelnames blijft, schiet de NOSBO er iets bij in, bij meer deelnames, 

wint de NOSBO er op. 

8) Basisscholenkampioenschappen 

Het bestuur bedankt coördinator Trevor Mooijman voor zijn werkzaamheden en hoopt dat hij ook 

komend seizoen beschikbaar is. Arend Bensink meldt vanuit de halve finale Ommelanden dat er bij 

de teams die zich daarvoor plaatsten veel onduidelijk was over het vervolg. Dat hadden Mooijman 

en het bestuur ook al onderkend, en die hopen daar het komend seizoen rekening mee te kunnen 

houden. 

Er wordt wel besloten om de opzet zoals die het afgelopen seizoen voor het eerst was, met 3 halve 

finales nog een seizoen te handhaven. 

9) PJK en teamkampioenschappen 

Kroezen meldt dat het bestuur heeft besloten de PJK te verplaatsen naar de voorjaarsvakantie. De 

Kerstvakantie is dit jaar niet echt geschikt, datumtechnisch gezien. In het voorjaar is het de bedoeling 

te spelen op zaterdag, maandag en dinsdag. Die is vergelijkbaar met de opzet van de Friesche 

Schaakbond FSB. Voor de Pupillendag zoekt het bestuur een oplossing, nu de Paardensprong heeft 

aangegeven dit toernooi niet meer te willen organiseren. Kroezen bedankt de Paardensprong voor 

de jaren waarin ze dit wel hebben gedaan. 



Ynte Visser vraagt om uitleg van het bestuur betreffende een beslissing bij de 

teamkampioenschappen C en D. Ondanks 5 ingeschreven teams, werd er toch besloten 4 ronden 

Zwitsers te spelen. Visser was het hier niet mee eens. Kroezen vond het ook ongelukkig, maar 

aangezien andere teamleiders geen wijziging in het speelschema wilden, was het reglement in deze 

doorslaggevend. 

10) Noordelijke Jeugdteamcompetitie (NJC) 

Namens de organisatie meldt Ronald van Nimwegen dat de eerste editie een succes was. Ook voor 

het komende seizoen zijn er al een aantal clubs die hebben aangegeven ook mee te willen doen. 

11) Uitbesteden organisatie activiteiten 

Kroezen meldt dat het bestuur de activiteiten het liefst wil uitbesteden. Dit betreft dan vooral de 

(team)kampioenschappen. Wat dat betreft is het jammer dat de Paardensprong de Pupillendag terug 

heeft gegeven, maar de club wil wel de JCC E-teams blijven organiseren. 

12) Landelijk jeugdevenement -> NOSBO 

Voor NOSBO-spelers en clubs betekent deelname aan landelijke competities vaak ver reizen en 

kosten. Vanuit een aantal clubs is gevraagd of de NOSBO eens kon vragen aan de KNSB welke 

kampioenschappen hier georganiseerd zouden kunnen worden? De KNSB heeft aangegeven te 

verwachten dat het op korte termijn zou kunnen gaan om het NK E-teams en het 

basisscholenkampioenschap. 

13) Diplomaconsul 

Admiraal meldt dat het goed gaat met de diploma's. Toch zijn er een paar punten van aandacht, nu 

de KNSB de komende jaren niet-leden meer wil laten betalen. De NOSBO weet nog niet hoe ze dit wil 

gaan ondervangen. 

14) KNSB-zaken 

De KNSB gaat binnenkort een scholierenlidmaatschap instellen. 

15) W.v.t.t.k./Rondvraag 

Er is nog een opmerking van Teije Smedinga, betreffende de jeugdteamkampioenschappen en de 

vergoeding voor een team dat een vrije ronde heeft (4-0 of 3-1). Kroezen antwoordt dat dat wat hem 

betreft aan de wedstrijdleider is. 

16) Sluiting 

De voorzitter sluit om 22u15 de vergadering. 


