Noordelijke Schaakbond
Evaluatie en vervolg Viertallencompetitie
De eerste Viertallencompetitie van de NOSBO is bijna voltooid. Het heeft hier en daar nogal wat
voeten in de aarde gehad om de teams compleet te krijgen en een aantal keren is de wedstrijd
vervroegd of uitgesteld, maar deze week worden als het goed is de laatste drie wedstrijden van de
vierde ronde gespeeld. In de eerste week van februari is de laatste ronde.
Tijd om alle deelnemers te vragen hoe het is bevallen, welke punten er verbeterd kunnen worden
en of er belangstelling is om nog drie wedstrijden extra te spelen. (zie onder)
In oktober hadden we totaal geen idee hoeveel belangstelling er zou zijn voor deze competitie.
We zijn deze eerste jaargang bezig met maar liefst 24 teams, ver boven onze verwachting, maar
ook de voornaamste reden dat de voornaamste doelen redelijk gehaald zijn (als ik me daarin
vergis: corrigeer me!).
Er is een topklasse gevormd met deels spelers uit de KNSB-competitie, de 'echte liefhebbers' (?!)
die er maar niet genoeg van kunnen krijgen. Een deel van deze teams bestond echter uit vooral
eersteklassespelers, die zo wel geconfronteerd werden met wedstrijden in dezelfde speelweken als
de eerste klasse.
De overige achttien teams zijn verdeeld over drie regionale poules. Dankzij dit grote aantal is het
redelijk gelukt (dachten wij) om de reisafstanden beperkt te houden. Behalve misschien in het
zuiden, maar daar zijn de clubs nu eenmaal wat dunner gezaaid. En de speelsterkte in deze teams
lag in het algemeen tussn de 1000 en 1500, zoals we eigenlijk al verwachtten.
Wat willen we doen in 2015-2016?
We proberen een jaarprogramma aan te bieden met 7 of 8 ronden. Voor kleine clubs als
Schaakkwartier, die met veel moeite 1 competitieteam zouden kunnen inschrijven, geeft dit een
mooi alternatief voor meedoen in de competitie.
Voor spelers die normaal zich niet opgeven voor een competitieteam omdat ze al weten dat ze
maar een beperkt aantal wedstrijden kunnen meedoen, kan het samenstellen van een viertal met
een (veel) groter aantal opgegeven spelers een aantrekkelijk alternatief zijn, dat geldt ook voor
spelers die maar een paar extra wedstrijden willen spelen naast de reguliere competitie. Dat zal
vooral gelden voor de grotere clubs. Flexibiliteit is troef.
Of is er nog behoefte aan een poule met minder wedstrijden, verspreid over het seizoen?
Over invallen en teamsamenstelling:
Uitgangspunt is nu, en blijft wat ons betreft: speelsterkte tussen teams en zo mogelijk ook binnen
teams blijft binnen een beperkte bandbreedte.
Voor dit seizoen (dus ook de komende aanvullende competitie van 3 ronden) hanteren we de
regels van art. 46 c en d niet. We vinden het belangrijker dat een team compleet kan opkomen dan
dat de speelsterkte sterk gaat afwijken. En de strengere invallersregels hebben ook geen zin als er
per definitie geen competitievervalsing mogelijk is. Want het gaat alleen om het spelletje (dat dan
wel serieus gespeeld mag/moet worden) en niet om kampioenschap, promotie of degradatie.
Dit document wordt verstuurd aan alle verenigingen in de NOSBO, aan alle teamleiders en ook op
de website geplaatst worden. Reacties van alle leden zijn welkom.
Bestuursstandpunten en reacties namens een deelnemend team svp. als zodanig herkenbaar
insturen!
En wie nog suggesties heeft voor het hoofdstuk Viertallen in het competitiereglement, graag voor
half april, dan proberen we het mee te nemen bij de voorjaars-ALV.
Frans van Amerongen, wrnd. bestuurslid Competitie
19 jan. 2015

Extra NOSBOviertallencompetitie voorjaar 2015
Voor het vervolg van de viertallencompetitie kunnen teams (zowel reeds bestaande als nieuwe!)
worden opgegeven, uiterlijk 7 februari. Er worden alleen poules van 4 teams gevormd, indeling
weer op speelsterkte en reisafstand.
Speelweken:
ronde 1: 2-6 maart,
ronde 2: 30/3 - 3/4 (ipv. Goede Vrijdag mag 't 1 week vroeger, 27-3);
ronde 3: 20-24 april (= week v/d bekerfinale).
Uitwijkmogelijkheid: donderdag 7 tot en met dinsdag 12 mei
(en wederom: als teams erachter komen dat ze voor een wedstrijd onmogelijk (bijna) compleet
kunnen opkomen: vraag het de tegenstander, als julie een andere datum overeenkomen is dat
goed. Wel even doorgeven aan het bestuurslid competitie (secretaris@nosbo.nl).

Vragen:
1.
2.
3.
4.

Was het leuk?
Klopte de tegenstand in jullie klasse met de verwachtingen?
En de reisafstanden: viel het mee of tegen of maakt het niet uit?
In het volgende seizoen gaan we over op één speelweek voor alle competitieklassen (PK, 1e en
2e klasse) met in principe in de week ervoor de speelweken van de viertallen. Zo zijn er geen
conflicten meer met data voor viertallen en 1e klasse. Zou jullie team volgend jaar dan weer
meedoen?
5. Hebben jullie behoefte aan andere regels voor samenstelling van teams en voor invallen?
Wat heeft jullie voorkeur:
[ . ] Zoals uitgangspunt voor dit jaar, dat bij meerdere teams van 1 club de de teamleden ongeveer
in volgorde van rating worden opgegeven.
[ . ] Zoals bij SCEPU V1 (het vader/dochterteam) een 'vriendenteam' met grote ratingverschillen in
1 team (ook) mogelijk maken.
6. Belangstelling voor een zaterdagmiddagpoule? [ja]/[nee]
7.

[.]
[.]
[.]
[.]
[.]
[.]

Omdat bij de poule-indeling de klassegrootte niet vastligt, zijn er veel soorten indelingen
mogelijk. Maar bij de opstelling van het programma zal het aantal mogelijkheden wel beperkt
blijven. Met flexibiliteit kunnen we meer mensen aan het (externe) schaken laten deelnemen,
maar we moeten waken voor versplintering van het aanbod.
Geef met nrs (1, 2, ...) aan (voor het volgende seizoen!) welke speelsystemen in 1 seizoen jullie
voorkeur hebben (voor jullie onaantrekkelijke opties laat je open):
dubbele vierkamp: 4 teams in de poule, 1x uit, 1x thuis, totaal 6 wedstrijden.
zeskamp, gevolgd door vierkamp, zoals we dit jaar gaan proberen; totaal 8 wedstrijden.
poule van 8: totaal 7 wedstrijden, kans op grotere reisafstanden.
vierkamp gevolgd door nog een vierkamp met (deels) nieuwe tegenstanders; totaal 6
wedstrijden.
vierkamp met maar 3 wedstrijden, ruim verdeeld over het seizoen (nov, feb, apr. uiteraard wel
in de gereserveerde speelweken)
anders, nl: ......................

Op- en aanmerkingen, lof en kritiek:
.....................

Reacties en opgave teams uiterlijk 7 februari aan de secretaris: secretaris@nosbo.nl

