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Colofon

 
Voorzitter:  Gerrit Ruegebrink 
Secretaris:  Paul Ham 
Penningmeester: Klaas Hagendijk 
Intern Wedstrijdleider: Olav Wilgenhof 
Materiaal:  Max Venema 
Jeugdleider:  Rob The 
Algemeen bestuurslid: Coen Rampen 
 
Redactie Toren: Olav Wilgenhof 
Redactie Loper: Rob The 
Redactie Algemeen: Coen Rampen 
 
Internet:  Coen Rampen 
 
Teamleider team 1: Klaas Hagendijk 
Teamleider team 2: Gerrit Ruegebrink 
Teamleider team 3: Wim van Haaster 
Teamleider team 4: Paul Ham 
 
Teamleider jeugd: Rob The 
 
Contributie 2006-2007   
voorstel lichte verhoging 2007-2008: 
 
Seniorleden: € 96,- per jaar  € 99,- 
Juniorleden: € 60,- per jaar € 63,-  
Aspirantleden: € 47,- per jaar € 49,-  
 
Speelavond senioren: 
Elke maandag 20:00 - 24:00 
 
Speelavond junioren: 
Elke vrijdag 19:30 – 21:00 
Aansluitend vrij schaken tot 23:30 (ook voor senioren) 
 
Speelzaal: 
Wijkcentrum “De Born” 
Oude Bornhof 55 
 
Afmelden interne competitie senioren: 
o Vóór 19:30 bij Olav Wilgenhof. 
o Van 19:45 tot 19:55 bij de speelzaal. 
 
Deadline kopij Toren 105: 
05-10-2007 
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Redactioneel 

 
Beste Leden, 
 
Hierbij ontvangt u Toren 104 per e-mail. Er zal een beperkt aantal Torens gedrukt worden 
en verspreid onder de leden die (nog) niet beschikken over e-mail.  
Het bevat de agenda, de jaarplanning (onder voorbehoud!), het jaarverslag 2006 - 2007, de 
notulen van ALV 2006 - 2007, het financieel jaarverslag (+ begroting), uitnodiging + agenda 
ALV 2007 - 2008, voorstel te hanteren systeem interne competitie, ledenlijst (compleet; 
dus jeugd en senioren).  
 
De uitnodiging ALV-seizoen 2007 – 2008 ontvangt u allen (eveneens) per post. 
 
Alle interne uitslagen van het vorig seizoen, voorzien van commentaar wordt hierbij 
nogmaals (enkel per e-mail) gepubliceerd.  
Tevens wordt ter informatie bijgevoegd (enkel per e-mail) het competitiereglement van de 
OSBO voor seizoen 2007 – 2008 (alsmede de begeleidende brief van competitieleider Huub 
Blom). Een papieren versie zal in het clubgebouw aanwezig zijn. 
 
Overigens wordt hierbij verzocht aan iedereen die over e-mail beschikt, maar waarbij het – 
om welke reden dan ook - niet bekend is bij het bestuur, dit even door te geven.   
Bij voorbaat dank, 
 
Met vriendelijke schaakgroeten, 
 
 
Olav Wilgenhof 
 
 
 
 

Agenda 

 
Maandag 27 aug. Algemene ledenvergadering  
 
Vrijdag 31 aug. Eerste jeugdavond 2007-2008 
 
Maandag 3 sept. Eerste ronde competitie 2007-2008 
 
Zaterdag 8 sept. ‘Demodag’ (?) lokatie: De Born 
 
Zaterdag 15 sept. Eerste ronde externe competitie Zutphen 1  
 
Zaterdag 6 okt. Berkelstedentoernooi 2007 te Lochem (komt wel weer erg slecht uit) 
   Tweede ronde externe competitie Zutphen 1 
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Jaarplanning Schaakseizoen SGZ 2007 – 2008 (Senioren) 
 
27 augustus   opening seizoen  ALV 
3 september   1e interne ronde  begin competitie 2007 – 2008  
10 september   2e interne ronde  
Zaterdag 15 september      promotieklasse, ronde 1 
17 september   3e interne ronde 
24 september   1e avond rapid 
1 oktober   4e interne ronde 
Zaterdag 6 oktober  Berkelstedentoernooi  promotieklasse, ronde 2 
8 oktober   5e interne ronde 
15 oktober   6e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 1 
22 oktober   2e avond rapid   Herfstvakantie 
29 oktober   1e thema-avond 
Zaterdag 3 november      promotieklasse, ronde 3 
5 november   7e interne ronde 
12 november   8e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 2 
19 november   9e interne ronde 
Zaterdag 24 november      promotieklasse, ronde 4 
26 november   3e avond rapid 
3 december   10e interne ronde 
10 december   11e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 3 
Zaterdag 15 december      promotieklasse, ronde 5 
17 december   Kersttoernooi    leden brengen prijzen!! 
24 december   geen schaken    Kerstavond 
31 december   geen schaken   Nieuwjaarsdag   
7 januari (2008)  12e interne ronde  einde najaarscompetitie 
14 januari   13e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 4 
21 januari   2e thema avond 
28 januari   4e avond rapid  
4 februari   14e interne ronde 
Zaterdag 9 februari      promotieklasse, ronde 6 
11 februari   15e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 5 
18 februari   5e avond rapid   Voorjaarsvakantie 
25 februari   16e interne ronde 
3 maart    3e thema avond  
Zaterdag 8 maart      promotieklasse, ronde 7 
10 maart   17e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 6 
17 maart   Paastoernooi  
24 maart   geen schaken   2e Paasdag 
Zaterdag 29 maart      promotieklasse, ronde 8 
31 maart   18e interne ronde 
7 april    19e interne ronde  OSBO-competitie, ronde 7 
14 april   6e avond rapid 
Zaterdag 19 april      promotieklasse, ronde 9 
21 april    20e interne ronde  
28 april    7e avond rapid   tulpvakantie 
5 mei    bevrijdingsschaak(?)  Bevrijdingsdag 5 mei  
12 mei    geen schaken   2e Pinksterdag  
19 mei    21e interne ronde  
26 mei    22e interne ronde  
2 juni    8e avond rapid    
9 juni    23e interne ronde 
16 juni    24e interne ronde  einde competitie 2007–2008  
23 juni    afsluiting seizoen:  Snelschaaktoernooi Lochem 

30 juni    afsluiting seizoen:  Snelschaaktoernooi Zutphen
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Jaarverslag 2006 – 2007  
 
Het seizoen begon met de ALV op maandag 28 augustus 2006, waar 17 leden verschenen. 
Het aantal leden is afgenomen van 74 (38-1-35) eind juni 2006 tot 68 (34-4-30) eind juni 
2007. 
Het bestuur heeft vijfmaal plenair vergaderd. Tweemaal werd een algemene 
ledenvergadering van de OSBO bijgewoond. 
 
Het 23e Berkelstedentoernooi werd gehouden op 7 oktober 2006 te -en georganiseerd door- 
Winterswijk. Het lukt ons niet om hier de laatste jaren een geweldig resultaat neer te 
zetten. Dit jaar zal het in verband met een jubileum door Lochem worden georganiseerd. 
Wellicht dan meer kans. 
 
Op zaterdag 3 februari 2007 werden weer de traditionele kampioenschappen voor het 
basisonderwijs georganiseerd in de openbare basisschool Welgelegen te Warnsveld. 
Wethouder Geerken van Zutphen reikte de prijzen uit. 
 
Op de donderdagen 3 en 10 mei 2007 hebben we met een zestal deelgenomen aan het 
jaarlijkse Rapid-toernooi van de Eerbeekse Schaakclub. In 2004, 2005 en 2006 werd het 
toernooi door ons gewonnen. Deze keer dus niet. 
Het team bestaande uit Jan Kalkwijk, Klaas Hagendijk, Nagib Zafari, Olav Wilgenhof, Dirk 
van Rikxoort en Paul Ham, behaalde de 2e plaats vlak achter de winnaar en het enige team 
waarvan verloren werd (2-4) Doesborgh. Met 21 van de maximaal te behalen 30 bordpunten 
toch een goed resultaat. 
 
Dit seizoen is met vier teams deelgenomen aan de OSBO-competitie. Het eerste team 
draaide zeer goed, ongeslagen kampioen en dus promotie naar de hoogste klasse van de 
OSBO. Het tweede had tot de laatste ronde nog zicht op promotie, maar kon dat net niet 
waar maken. Een 3e plek is het geworden. Jammer, maar het volgend seizoen is er 
behoorlijke versterking van het team. De overige teams speelden regelmatig middelmatig. 
Zowel het 3e als het 4e eindigden op de 7e plaats. Er was vooral in het vierde nogal wat 
moeite nodig om voldoende spelers op te trommelen. Het bestuur beraadt zich over het 
aantal in te schrijven teams voor volgend seizoen. 
 
Clubkampioen 2006/2007 is geworden Etienne Goudriaan. 
Rapidkampioen werd Kees Henstra en jeugdkampioen (grote competitie) Tim van der 
Weide. 
 
Ter afsluiting van het seizoen werden wederom de snelschaakkampioenschappen 
gehouden. Op maandag 18 juni bezocht dit keer weer een forse delegatie van ons 
genootschap het open kampioenschap te Lochem. Op maandag 25 juni bezocht een kleiner 
wordende delegatie van Lochem het open kampioenschap van Zutphen. Het zijn steeds 
weer leuke en gezellige schaakbijeenkomsten. Meedoen is belangrijker dan winnen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De secretaris, Paul Ham. 
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Uitnodiging + agenda ALV seizoen 2007 – 2008  
 
 
 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van ons genootschap op maandag 27 
augustus 2007 in onze speelzaal op de Oude Bornhof 55. Aanvang 20.00 uur. 
 
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening door onze voorzitter, Gerrit Ruegebrink. 
2. Definitief vaststellen van de agenda. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Verslag van de vorige alv van 28 augustus 2006. 
5. Jaarverslag 2006/2007 van de secretaris, Paul Ham. 
6. Jaarverslag 2006/2007 van de jeugd, Rob The en Coen Rampen. 
7. Diverse prijsuitreikingen en kampioenen 2007. 

 
8. Jaarverslag 2006/2007 van de penningmeester, Klaas Hagendijk. 
9. Verslag kascommissie, Eric Kloppers (2e termijn) en Jan Blaak (1e termijn). 
10. Benoeming nieuwe kascommissie; Jan Blaak (2e termijn) en vacature. 
11. Bestuursverkiezing; er is dit jaar geen (her)benoeming nodig. 
12. Begroting 2007/2008, waarin een contributieverhoging is opgenomen. 
13. Interne competitie 2007/2008. 
14. Rondvraag/ wvttk. 
15. Sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Ham, secretaris. 
 
 
 
Schema bestuursperioden 
 

(her)benoemd 26-8-2002 25-8-2003 30-8-2004 29-8-2005 28-8-2006 27-8-2007 

Gerrit Ruegebrink (vz)  - - Herbenoemd - - 

Paul Ham (sc) - herbenoemd - - Herbenoemd - 

Klaas Hagendijk (pm) - herbenoemd - - Herbenoemd - 

Olav Wilgenhof (comp) Afgetreden benoemd - - Herbenoemd - 

Max Venema (materiaal) Herbenoemd - - Herbenoemd - - 

Rob The (jeugd) Herbenoemd - - Herbenoemd - - 

Coen Rampen (jeugd) - - - Herbenoemd - - 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 28 augustus 2006 
Notulist: Rob The 
Schaakgenootschap Zutphen - opgericht 19 december 1919 
Aanwezig volgens de presentielijst: 17 leden 
Afwezig met kennisgeving: Gerrit Ruegebrink en Willem Oving 

  
1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 20:10 door Paul Ham. Voorzitter Ruegebrink heeft om 
persoonlijke redenen af moeten zeggen. 
 
2. Definitief vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Op het Berkelstedentoernooi zal later ingegaan worden. 
 
4. Verslag van de vorige ALV van 29 augustus 2005 
Piet van Gorkum vraagt zich af wie dhr. Van de Berg is en wil toevoegen dat hij en Egbert 
Talens twéé flessen hebben ontvangen en niet één. Olav Wilgenhof verduidelijkt dat het 
hier Mark van de Berg betreft die voornemens was lid te worden, maar dit uiteindelijk niet 
werd. 
 
5. Jaarverslag 2005/2006 van de secretaris, Paul Ham 
Dit wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2005/2006 van de jeugd, Rob The en Coen Rampen 
Rob The noemt de jeugdkampioen, Etienne Goudriaan, en vertelt erbij dat deze op het NK 
in Dieren de derde plaats heeft behaald in zijn leeftijdscategorie (B-jeugd). 
 
7. Diverse prijsuitreikingen en kampioenen 2006 
De clubkampioen is geworden Klaas Hagendijk, nummer twee Jan Kalkwijk en nummer drie 
Willem Oving (afwezig). Zij ontvangen allen een fles, waarbij Klaas Hagendijk ook de 
wisselbeker meekrijgt. 
De snelschaakkampioen is Klaas Hagendijk, waarvoor deze opnieuw een fles ontvangt. 
Sleutelmeesters Piet van Gorkum en Egbert Talens (afwezig) worden voor hun inzet 
bedankt en ontvangen ook een fles. 
 
8. Jaarverslag 2005/2006 van de penningmeester, Klaas Hagendijk 
Klaas licht de cijfers toe. 
- Er staat een aparte post Jeugd op de balans vanwege te laat indienen van een 

declaratie. 
- Er is een krappe kas door het teruglopend ledenaantal. Wellicht zijn er vanuit de leden 

nog ideeën voor ledenwerving? 
- De verspreiding van het clubblad via e-mail moet de kosten dit jaar gaan drukken. 
Er worden geen vragen gesteld door de leden. 
 
9. Verslag kascommissie, Jurrien Schouten (niet aanwezig) en Eric Kloppers  
De boekhouding is correct bevonden en het bestuur wordt decharge verleend. 
 
10. Benoeming nieuwe kascommissie 
Er wordt een nieuwe kascommissie gevormd door Eric Kloppers (2e termijn) en Jan Blaak 
(1e termijn). Reservelid wordt Vincent Theissen. 
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11. Bestuursverkiezing 
De aftredende bestuursleden worden herkozen. Het bestuur blijft hiermee gelijk aan het 
afgelopen jaar. 
 
12. Begroting 2006/2007 
Klaas Hagendijk merkt op dat er gewerkt moet worden aan het clubblad via e-mail en aan 
ledenwerving. 
 
Harrie Kuizenga oppert het idee om eventueel standaard iedereen een clubblad per e-mail 
toe te sturen en dat men zich zo gewenst hiervoor kan afmelden. Klaas Hagendijk stelt dat 
iedereen eerst per e-mail benaderd kan worden hierover en dan zo tegelijkertijd ook het 
e-mailadres gecontroleerd wordt. 
 
Paul ham vraagt of leden wellicht een nieuwe zaal weten. 
 
Eric Kloppers geeft het idee de seniorenavond naar de vrijdagavond te verhuizen. Hier zijn 
ook nadelen aan, maar er kan in ieder geval over nagedacht worden. Vincent Theissen 
geeft aan dat er dan te veel overlap plaats zal vinden met de jeugdavond en dat een 
dergelijke situatie bij ASV “hels” was. 
 
Dirk van Rikxoort vraagt zich af of er wellicht samengewerkt kan worden met de damclub? 
Deze vereniging heeft 14 leden. Het wordt geen slecht idee gevonden. Dirk geeft verder 
aan dat de zaalhuur bij de damclub weinig is. 
Vincent Theissen oppert hierop dat er wellicht ook Go gespeeld kan gaan worden. Olav 
Wilgenhof betwijfelt of Go in onze omgeving wel zo populair is. 
 
Dirk van Rikxoort schuift het Nutsgebouw in Warnsveld naar voren. Wellicht is dit geschikt 
als speellocatie? Er zijn geen parkeerkosten. Paul Ham zegt dat dit misschien te afgelegen 
is. 
 
Jan Kalkwijk nodigt het bestuur uit tot het maken van een Plan van Actie. 
 
Eric Kloppers denkt dat het ophangen van posters/affiches effect kan hebben. 
 
Jan Kalkwijk zegt dat het misschien verstandig is om contact op te nemen met de leden die 
het afgelopen jaar weinig hebben gespeeld, om erachter te komen waar zij problemen zien 
in de vereniging. Deze leden zullen immers als eerste hun lidmaatschap opzeggen. 
 
De discussie wordt afgerond en de begroting, inclusief contributieverhoging, wordt 
geaccordeerd. 
 
13. Interne competitie 2006/2007 
 
Olav Wilgenhof licht het plan toe. Over het algemeen weerklinkt vanuit de leden dat het 
een goed plan is. 
 
Jan Kalkwijk signaleert dat er het afgelopen jaar te vaak tegen dezelfde tegenstanders 
gespeeld moest worden, wat de competitie saai en de uitslag onzeker maakte. Hij geeft 
aan dat voor de komende rapidcompetitie goed nagedacht moet worden over de regels. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er externe competitie is? Olav Wilgenhof geeft aan dat er 
geen rapid-avond ingepland zal worden als er externe competitie is. 
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Verder oppert Jan dat een percentage systeem evt. mogelijk is, als een ratingsysteem niet 
lukt. Dit wordt onderschreven door Olav. 
 
Olav Wilgenhof deelt mee dat de eerste rapidavond zal worden gehouden op 25 september. 
De agenda zal gepubliceerd worden op internet en in het clubblad. 
 
Jan Kalkwijk stelt enige aanpassingen voor in het competitiereglement: 
B2: Dit kan simpeler gezegd worden. “Indien een speler zich tijdig heeft afgemeld, wordt 
hem 1/3e van zijn waardecijfer toegekend” 
B3: Jan doet het voorstel dat een speler, na 2x niet afmelden, door het bestuur uit de 
competitie gezet kan worden. Van tevoren moet er dan overlegd worden met de speler. 
Het bestuur zal dan met dit voorstel actie moeten ondernemen. 
C3: Wellicht is het goed het woord “principieel” weg te laten. Mocht een speler toch een 
derde keer tegen eenzelfde speler ingedeeld worden, dan stelt Jan voor hem geen partij te 
laten spelen, maar automatisch 2/3 van zijn waardecijfer te geven. Paul Ham en Olav 
Wilgenhof geven aan dat het dit jaar praktisch zeer onwaarschijnlijk is dat spelers 3x tegen 
dezelfde speler zullen moeten spelen, aangezien er 2x 12 ronden worden gespeeld in 
plaats van 1x 32. 
 
Hans de Vos oppert het idee een oneven speler een schaakprobleem voor te schotelen. De 
tijd die het hem kost dit op te lossen zou dan het puntenaantal kunnen bepalen dat hij of 
zij erbij krijgt. Kees Henstra merkt hierbij op dat dan wel duidelijk moet zijn of hiervoor 
een schaakprobleem of een schaakstelling gebruikt gaat worden. 
 
Erik Kloppers verhaalt van een vereniging waar, in geval van een oneven speler, een 
groepje van drie werd geformeerd, waarin de hoogstgeplaatste speler een simultaanpartij 
speelde tegen de andere twee spelers. Olav Wilgenhof geeft aan dat het waarschijnlijk 
vanwege het computerprogramma technisch niet mogelijk is dit toe te passen. 
 
Kees Henstra vertelt dat Theo Visschedijk van De Schaakmaat voor de competitie een eigen 
computerprogramma heeft ontwikkeld dat naar tevredenheid werkt. Hij zal hiervoor 
contact opnemen, of het mogelijk is dat wij dit ook gaan gebruiken. 
Vincent Theissen meldt hierop dat Eric Wille bij ASV een ratingprogramma heeft. Wellicht 
kan met hem hiervoor contact gezocht worden? 
 
14. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
 
Paul Ham meldt dat het Berkelstedentoernooi eraan komt. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden. 
 
Jan Eefting vraagt zich af wat de teamindeling is voor de externe teams. Paul Ham noemt 
kort op hoe de teams op dit moment ingedeeld zijn, maar zegt hierbij dat vanwege het 
afmelden van Han Molewijk als lid er nog wel wat aangepast zal moeten worden. 
 
Eric Kloppers hoopt dat de site wordt verbeterd. Meer interactie zou mooi zijn! Rob The 
geeft aan dat er een server gezocht wordt. Zodra die gevonden is, kan de site uitgebreid 
worden. Er zal dan vanuit de jeugdleiding een webmasterteam opgezet kunnen worden. 
Rob The en Vincent Theissen melden zich hiervoor al aan. Rob verwacht dat Coen Rampen 
hier ook in geïnteresseerd zal zijn. 
 
15. Sluiting 
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Interne najaarscompetitie 2006: stand na 12e ronde 
Nr Naam  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc Kl On Ng 
1 Nagib Zafari 571.00  60 12 10  0  2  0 83.3 -1  0 0  
2 Etienne Goudriaan 571.00  59 10 10  0  0  0 100.0  2  0 2  
3 Jan Kalkwijk 415.00  58 10  7  0  3  0 70.0  0  0 2  
4 Willem Oving 413.00  57  9  6  1  2  0 72.2  0  0 3  
5 Alexander Sahakian 394.00  56 10  6  1  3  0 65.0  2  0 2  
6 Kees Henstra 388.00  55 12  7  1  4  0 62.5  0  0 0  
7 Gert Jan Ludden 365.00  54  1  1  0  0  0 100.0 -1  0 11  
8 Wouter Rothengatter 343.00  53 10  4  4  2  0 60.0  1  0 2  
9 Frank Posthuma 337.17  52  9  5  1  3  0 61.1  1  0 3  
10 Gerrit Ruegebrink 335.17  51 11  5  3  3  0 59.1  0  0 1  
11 Eric Kloppers 326.50  50 12  5  3  4  0 54.2  1  0 0  
12 Olav Wilgenhof 319.00  49 12  4  5  3  0 54.2 -1  0 0  
13 Vincent Theissen 304.50  48 12  4  4  4  0 50.0  0  0 0  
14 Jan Blaak 283.50  47 12  4  4  4  0 50.0 -1  0 0  
15 Klaas Hagendijk 263.83  46 11  5  1  5  0 50.0 -1  0 1  
16 Wim van Haaster 259.67  45 10  3  4  3  0 50.0  1  0 2  
17 Dirk van Rikxoort 255.00  44 12  4  3  5  0 45.8  1  0 0  
18 Harry de Rover 230.50  43 11  5  1  5  0 50.0  0  0 1  
19 Hans de Vos 225.83  42 12  4  3  5  0 45.8  0  0 0  
20 Fred Jongkind 215.83  41 10  5  0  5  0 50.0 -1  0 2  
21 Harrie Kuizenga 210.17  40 11  5  0  6  0 45.5  0  0 1  
22 Wim van Meeteren 207.83  39  8  3  3  2  0 56.3 -1  0 4  
23 Max Venema 173.50  38 11  3  2  6  0 36.4  0  0 1  
24 Patrick Goudriaan 169.00  37  1  0  0  1  0 0.0  1  0 11  
25 Jan Eefting 162.67  36 11  3  1  7  0 31.8  0  1 0  
26 Rick Eckstein 118.17  35  7  1  1  5  0 21.4 -1  0 3  
27 Levon Sahakian 113.67  34  3  2  0  1  0 66.7 -2  0 9  
28 Paul Ham 107.67  33  5  1  1  2  1 30.0  1  1 6  
29 Piet van Gorkum 105.50  32  9  2  0  7  0 22.2  0  0 3  
30 Jurrien Schouten 81.00  31  2  1  0  1  0 50.0  0  1 9  
31 Egbert Talens 56.83  30 11  1  0 10  0 9.1  0  1 0  
32 Wouter Kerpershoek 29.00  29  0  0  0  0  0 0.0  0  0 12  
33 Guido van Stappen 28.00  28  1  0  0  1  0 0.0 -1  0 11   

 
Gert-Jan Ludden en Patrick Goudriaan zijn tegen het einde van de najaarscompetitie 
verwelkomd als nieuwe leden en hebben beiden extra startpunten ontvangen, welke in 
deze tabel (achteraf) niet in mindering op hun totaalaantal punten zijn gebracht. Hierdoor 
staan zij (niet in relatie tot hun speelsterkte) (te) hoog op de ranglijst. Dit geldt uiteraard 
vooral voor Gert-Jan Ludden, omdat hij, vanwege zijn speelsterkte, de meeste startpunten 
ontving. Paul Ham heeft kennelijk nog ergens een afgebroken partij. Indien mogelijk zal dit 
nog worden hersteld, echter zal e.e.a. wel moeten worden achterhaald. Rick Eckstein 
heeft na 7 ronden niets meer van zich laten horen. Ook was hij helaas niet meer 
bereikbaar. Wouter Kerpershoek staat nog wel op de lijst, maar heeft zoals te zien is dit 
seizoen geen enkele partij voor de interne competitie gespeeld. Wel heeft hij één keer 
voor het vierde extern gespeeld. Guido van Stappen, onze schaak-Belg zal ik maar zeggen, 
vond het helaas te laat worden op de maandag avond en heeft vriendelijk bedankt voor 
verdere deelname. Verder mag uiteraard als een bijzondere prestatie beschouwd worden 
dat Etienne Goudriaan met 10 uit 10 de maximale score heeft gehaald. Het 
opkomstpercentage is met 74,24% redelijk goed te noemen. Een paar mensen zijn nooit 
geweest, maar daar staat tegenover dat veel meer mensen altijd zijn geweest. Dit 
verheugt mij.  
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Interne voorjaarscompetitie 2007: stand na 12e ronde 

Nr Naam  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Ng 
1 Jan Kalkwijk 508.50 60 12  7  3  2 70.8 1  0   0 
2 Klaas Hagendijk 493.00 59 12  6  6  0 75.0   1  0  0 
3 Eric Kloppers 469.00 58 12  7  3  2 70.8 -1  0   0 
4 Etienne Goudriaan 455.50 57  8  6  1  1 81.3 1  0   4 
5 Nagib Zafari 414.00 56 12  6  3  3 62.5 -1  0   0 
6 Willem Oving 409.00 55 11  4  6  1 63.6 0  0  1 
7 Kees Henstra 405.00 54  8   5  2  1 75.0 1  0   4 
8 Jan Blaak 341.50 53 10  5  2  3 60.0 0  0  2 
9 Gerrit Ruegebrink 324.00 52 11  5  1  5 50.0 1  0   1 
10 Frank Posthuma 323.00 51  7  4  2  1 71.4 2  0  5 
11 Alexander Sahakian 303.67 50 10  5  2  3 60.0 1  0  2 
12 Dirk van Rikxoort 289.67 49 11  3  6  2 54.5 1  0   1 
13 Wim van Meeteren 269.00 48 11  3  4  4 45.5 1  0   1 
14 Wim van Haaster 257.83 47 10  3  4  3 50.0 -1  0   2 
15 Patrick Goudriaan 255.50 46  9  4  1  4 50.0 0  1   2 
16 Harry de Rover 254.00 45 10  3  3  4 45.0 -1  0   2 
17 Hans de Vos 246.67 44 12  4  3  5 45.8 -2  0   0 
18 Wouter Rothengatter 238.00 43 10  3  3  4 45.0 -1  1   1 
19 Teun Michels 203.50 42  6  3  2  1 66.7 0  0   6 
20 Jurrien Schouten 188.17 41  8  3  1  4 43.8 0  0   4 
21 Egbert Talens 170.00 40 11  3  1  7 31.8 -1  1   0 
22 Jan Eefting 168.50 39 12  2  4  6 33.3 -1  0   0 
23 Gert Jan Ludden 167.00 38  3  3  0  0 100.0 -1  0  9 
24 Olav Wilgenhof 150.50 37 10  1  3  6 25.0 0  1   1 
25 Paul Ham 148.17 36  7  2  0  5 28.6 0  1   4 
26 Vincent Theissen 122.50 35  5  2  0  3 40.0 0  0   6 
27 Benno Galjart 115.00 34  3  2  1  0 83.3 -1  0   9 
28 Fred Jongkind 109.67 33  7  0  3  4 21.4 1  0   5 
29 Max Venema 100.00 32 11  1  2  8 18.2 -1  0   1 
30 Harrie Kuizenga 74.83 31  5  0  2  3 20.0 1  0   7 
31 Levon Sahakian 35.00 30  1  0  0  1 0.0 0  0  11 
32 Piet van Gorkum 29.00 29  0  0  0  0 0.0 0  0  12 
33 Wouter Kerpershoek 28.00 28  0  0  0  0 0.0 0  0  12 
34 Guido van Stappen 27.00 27  0  0  0  0 0.0 0  0  12 
35 Rick Eckstein 0.00 26  0  0  0  0 0.0 0  0  12 

 
Teun Michels en Benno Galjart zijn gedurende de voorjaarscompetitie verwelkomd als 
nieuwe leden. Zij hebben geen extra startpunten ontvangen. Hun plaats op de ranglijst is 
derhalve in relatie tot hun speelsterkte te laag. Inmiddels is de laatste ronde gespeeld en 
Jan Kalkwijk wint de voorjaarscompetitie. Het opkomstpercentage is nu beduidend lager, 
namelijk 65,95%. Dit ligt aan een aantal factoren. Sommige mensen hebben veel moeite 
om zich na de Kerst nog te motiveren. Vincent Theissen is hiervan een goed voorbeeld. 
Harrie Kuizenga heeft na de Kerst weinig gespeeld vanwege drukke werkzaamheden op de 
maandagavond. Zodra hij kon is hij echter altijd gekomen en soms kwam hij zelfs na tienen 
nog om te kijken. Fred Jongkind heeft jammer genoeg, wegens te drukke werkzaamheden, 
bedankt als lid. Levon Sahakian heeft het te druk op school en schaakt eigenlijk nog maar 
weinig. Gelukkig geeft hij nog wel les op de vrijdagavond. Helaas is Piet van Gorkum 
overleden; hem zullen we enorm missen.  
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Interne competitie 2006/2007; totaalstand 
Nr Naam  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc Kl On Ng 
1 Etienne Goudriaan 1026.50 60 18 16  1  1  0 91.7  3  0 6  
2 Nagib Zafari 985.00 59 24 16  3  5  0 72.9 -2 0 0  
3 Jan Kalkwijk 923.50 58 22 14  3  5  0 70.5  1  0 2  
4 Willem Oving 822.00 57 20 10  7  3  0 67.5  0  0 4  
5 Eric Kloppers 795.50 56 24 12  6  6  0 62.5  0  0 0  
6 Kees Henstra 793.00 55 20 12  3  5  0 67.5  1  0 4  
7 Klaas Hagendijk 756.83 54 23 11  7  5  0 63.0  0  0 1  
8 Alexander Sahakian 699.67 53 20 11  3  6  0 62.5  3  0 4  
9 Frank Posthuma 660.17 52 16  9  3  4  0 65.6  3  0 8  
10 Gerrit Ruegebrink 659.17 51 22 10  4  8  0 54.5  1  0 2  
11 Jan Blaak 625.00 50 22  9  6  7  0 54.5 -1  0 2  
12 Wouter Rothengatter 581.00 49 20  7  7  6  0 52.5  0  0 3  
13 Dirk van Rikxoort 544.67 48 23  7  9  7  0 50.0  2 0 1  
14 Gert Jan Ludden 532.00 47  4  4  0  0  0 100.0 -2  0 20  
15 Wim van Haaster 517.50 46 20  6  8  6  0 50.0  0  0 4  
16 Harry de Rover 484.50 45 21  8  4  9  0 47.6 -1  0 3  
17 Wim van Meeteren 476.83 44 19  6  7  6  0 50.0  0  0 5  
18 Hans de Vos 472.50 43 24  8  6  10  0 45.8 -2  0 0  
19 Olav Wilgenhof 469.50 42 22  5  8  9  0 40.9 -1  1 1  
20 Vincent Theissen 427.00 41 17  6  4  7  0 47.1  0  0 7  
21 Jan Eefting 331.13 40 23  5  5  13  0 32.6  0  1 0  
22 Fred Jongkind 315.50 39 17  5  3  9  0 38.2  0  0 7  
23 Harrie Kuizenga 285.00 38 16  5  2  9  0 37.5  0  0 1  
24 Max Venema 273.50 37 22  4  4  14  0 27.3  0  0 1  
25 Patrick Goudriaan 224.50 36 10  4  1  5  0 45.0  1  1 13  
26 Jurrien Schouten 269.17 35 10  4  1  5  0 45.0  0  1 13  
27 Egbert Talens 226.83 34 22  4  1  17  0 18.4 -1  2 0  
28 Teun Michels      203.50 33  6  3  2  1  0 66.7  0  0 18 
29 Paul Ham           155.84 32 12  3  1  7  1 29.2  1  2 10  
30 Levon Sahakian  148.67 31  4  2  0  2  0 50.0 -2  0 20  
31 Rick Eckstein 118.17 30  7  1  1  5  0 21.4 -1  0 15  
32 Benno Galjart    115.00 29  3  2  1  0  0 83.3 -1 0 21 
33 Piet van Gorkum 134.50 28  9  2  0  7  0 22.2  0  0 15  
34 Wouter Kerpershoek 29.00 27  0  0  0  0  0 0.0  0  0 24  
35 Guido van Stappen 28.00 26  1  0  0  1  0 0.0 -1  0 23   

 
De interne competitie 2006/2007 is voorbij. Ik kan wel zeggen dat we een geslaagd seizoen 
achter de rug hebben. Etienne Goudriaan is kampioen van Zutphen met een score van 16½ 
uit 18, wat neerkomt op een percentage van 91,7%. Zeer goed Etienne! Het totale 
opkomstpercentage is 69,29%. Daarbij is uitgegaan van 24 partijen per persoon. Iedereen 
die later de competitie is ingestapt en iedereen die voortijdig de competitie is uitgestapt 
drukken dit percentage uiteraard behoorlijk, dus kan gezegd worden dat de opkomst meer 
dan goed is geweest dit seizoen. Ik hoop voor de komende jaren dat de opkomst net zo 
goed of beter zal zijn.  
 
Het te hanteren systeem voor komend seizoen zal wederom een punt van discussie worden 
op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 
het ratingsysteem op zwitsers. Dit kan, zoals afgelopen seizoen bij de rapidcompetitie is 
gebleken, uitstekend via het programma Sevilla. 
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Rapidcompetitie: eindstand na 24 ronden 

Nr Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg 
1 Levon Sahakian         3   3   0   0    3.0 -1 -1  1833  2174  1802 

2 Gert-Jan Ludden        8   5   3   0    6.5  0 -1  2218  2157  2231 

3 Etienne Goudriaan      6   2   3   1    3.5  0  1  1907  2028  1887 

4 Kees Henstra          18   8   8   2   12.0  2  1  1919  1956  1896 

5 Jan Kalkwijk          24  15   2   7   16.0  0  2  1972  1921  2007 

6 Klaas Hagendijk       19  11   3   5   12.5 -1 -1  1934  1918  1937 

7 Frank Posthuma         5   4   0   1    4.5  1  1  1773  1882  1757 

8 Nagib Zafari          21   9   6   6   12.0 -1 -1  1822  1851  1807 

9 Willem Oving          24  14   2   8   15.0  2  1  1878  1845  1890 

10 Olav Wilgenhof       21   8   5   8   10.5 -1 -1  1739  1825  1688 

11 Alexander Sahakian   24  13   1  10   13.5  0 -2  1801  1819  1771 

12 Eric Kloppers        21  11   3   7   12.5 -1  1  1820  1807  1816 

13 Teun Michels          3   1   1   1    1.5  1  1  1824  1792  1826 

14 Gerrit Ruegebrink    24  10   4  10   12.0  2  1  1686  1744  1641 

15 Hans de Vos          24  11   3  10   12.5  0 -2  1689  1700  1673 

16 Jan Blaak            21  10   2   9   11.0 -1 -1  1728  1699  1738 

17 Patrick Goudriaan     9   3   1   5    3.5  1  2  1668  1673  1670 

18 Fred Jongkind         8   3   2   3    4.0  0  1  1587  1652  1573 

19 Vincent Theissen      3   1   0   2    1.0 -1  1  1670  1622  1674 

20 Wouter Rothengather  15   3   3   9    5.0  1 -1  1682  1618  1723 

21 Jurrien Schouten     12   5   0   7    5.0  0  1  1523  1609  1493 

22 Harrie Kuizinga      12   5   2   5    6.5  0  1  1521  1565  1500 

23 Benno Galjart         6   2   1   3    2.5  0 -1  1678  1557  1700 

24 Dirk van Rikxoort    21   5   9   7    9.5 -1  1  1587  1557  1617 

25 Harrie de Rover      20   7   4   9    9.5 -2 -1  1544  1527  1561 

26 Piet van Gorkum       5   3   0   2    3.5 -1 -1  1470  1522  1460 

27 Wim van Meeteren     14   5   4   5    7.5  0 -1  1600  1511  1635 

28 Jan Eefting          21   6   2  13    7.0  1  1  1454  1485  1450 

29 Paul Ham              9   3   1   5    4.0  1  2  1355  1443  1334 

30 Wim van Haaster      10   2   3   5    4.0  0  1  1523  1441  1550 

31 Max Venema           11   4   0   7    4.5 -1 -1  1438  1392  1457 

32 Egbert Talens        22   2   2  18    3.5  0 -1  1301  1245  1330 

33 Rick Eckstein         6   1   0   5    1.0  0  1  1544  1222  1594 

 

De laatste drie ronden zijn inmiddels gespeeld. Kees Henstra is rapidkampioen 2006-2007 
geworden. Levon Sahakian, Gert-Jan Ludden en Etienne Goudriaan (en anderen) komen 
niet in aanmerking voor een eindklassering, omdat zij hiervoor niet voldoen aan de 
minimale eis van 14 gespeelde partijen. De opkomstpercentage is hier trouwens ronduit 
laag: 59,34%. Het lijkt zo te zijn dat velen moeten wennen aan deze nieuwe vorm van 
competitie. Sommigen blijven echt weg. Ik noem Frank Posthuma en Vincent Theissen. 
Jammer. Bovendien is het zo dat veel mensen de laatste ronde van de avond laten 
schieten, wat overigens hun goed recht is. Ik noem met name Wim van Haaster (wel even 
zeggen dat je weggaat). Sommigen missen de eerste ronde wel eens. Ik noem Klaas 
Hagendijk. Al met al lijkt er een redelijke afspiegeling van het spelniveau te zijn gegeven 
met deze lijst, al moet ik erbij zeggen dat ik er pas na de 15e ronde achter kwam dat het 
programma niet helemaal correct ingesteld stond, zodat er na de 12e (tot en met de 15e) 
ronde geen zuivere paring is geweest. In deze drie ronden kon het voorkomen dat (te) 
hooggeplaatste spelers tegen (te) laaggeplaatste spelers uitkwamen, wat natuurlijk 
onwenselijk is. Het programma Sevilla gaf aan dat er sprake is van een aantal fouten; dit 
heeft onder andere hiermee te maken. Ik moet zeggen dat ikzelf zeer tevreden ben over 
het programma, welke ik kort voor het afgelopen seizoen nog even van internet had 
geplukt, na werkelijk uren (en lange tijd vergeefs) te hebben gezocht. Wist ik veel dat het 
programma zo heette… 
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Voorstel te hanteren systeem t.b.v. Interne Competitie
 
Voor komend seizoen wordt wat betreft het te hanteren systeem voor de interne 
competitie namens het bestuur hierbij een voorstel gelanceerd. Tijdens de ALV zal 
hierover vergaderd worden. De bedoeling is dat eveneens tijdens de ALV duidelijk wordt of 
het voorstel wordt aangenomen; dan wel dat een ander met reden omklemd en vroegtijdig 
bij het bestuur ingediend voorstel (uiterlijk één week voor de ALV) wordt gelanceerd; dan 
wel dat het huidige systeem keizer (voor windows) blijft gehandhaafd.  
 
Totnogtoe (voor zolang ik bij de club betrokken ben geweest) is het systeem keizer altijd 
gehanteerd voor de interne competitie. Dit systeem (b)lijkt nogal beperkt te zijn. Alle 
voordelen en nadelen ten spijt, wordt nu voorgesteld om het wellicht beter werkbare 
systeem Sevilla te gaan hanteren. Het afgelopen seizoen is hiermee inmiddels 
geëxperimenteerd tijdens de rapidcompetitie en het werkt naar behoren, ondanks het feit 
dat de rapidcompetitie niet vlekkeloos verliep. Dit had o.a. te maken met een 
instellingsfout, die 15 ronden lang onopgemerkt is gebleven en tenminste 3 ronden lang (12 
t/m 15) een verkeerde paring ten gevolge heeft gehad. Bovendien was de opkomst bij de 
rapidcompetitie zeer beduidend lager dan gehoopt (59% tegen 69% bij de interne 
competitie), waardoor ondanks een indeling op rating (en mede gezien de foutieve 
instelling van het programma) uiteindelijk toch te laaggeplaatste spelers tegen te hoog 
geplaatste spelers uitkwamen. Zo kan ik mij herinneren dat bijvoorbeeld Egbert Talens 
tegen Jan Kalkwijk moest spelen, ergens rond de 14e of de 15e ronde. Dit betreur ik ten 
zeerste, omdat voor beide partijen hierin (uiteraard) geen uitdaging meer te vinden is 
geweest. Overigens denk ik wel dat vooral vanwege de lage opkomst dergelijke situaties 
zich hebben kunnen voordoen.  
Wellicht dat wat betreft de interne competitie toch 2 extra rondes ingelast kunnen worden 
en dat er 6 rondes rapid minder worden gespeeld (of dat hetzelfde aantal rondes rapid 
wordt gespeeld, maar dan wel 4 partijen op een avond en een beetje minder bedenktijd: 
20 min p.p.p.p. in plaats van 30 min p.p.p.p.).  
 
Met het hanteren van Sevilla zal uit het diverse aanbod van mogelijkheden moeten worden 
vastgesteld welk paringssysteem we zullen hanteren. Er zijn grofweg vier mogelijkheden: 
Zwitsers, Keizer, Round Robin of Amsterdams. Het bestuur stelt voor om als paringssysteem 
Zwitsers (op rating) te hanteren, zoals dit het afgelopen seizoen ook in de rapidcompetitie 
met (wisselend) succes is gehanteerd. Het systeem zelf geeft aan dat het ratingsysteem (in 
het Zwitsers) de meest gangbare manier van paring en rangschikking is. Bij aanvang van de 
competitie zal de KNSB-rating worden gebruikt. Uitgaande van een ‘beginrating’ zal na 
iedere gespeelde ronde een nieuwe (club)rating worden vastgesteld. De ranglijst wordt 
aangevoerd door degene met de hoogste prestatierating. Het grootste voordeel van dit 
systeem is dat te hooggeplaatste spelers niet tegen te laaggeplaatste spelers zullen 
uitkomen (bij voldoende opkomst en een juiste instelling van het programma). Het grootste 
nadeel van het systeem is dat mensen met een hoge rating vrijwel altijd ergens bovenaan 
staan, ook als ze niet spelen (voorál als ze niet spelen). Dit nadeel kan worden 
ondervangen door een vereiste te stellen aan het minimale aantal te spelen partijen, om 
voor een eindrangschikking in aanmerking te kunnen komen. Een ander groot voordeel aan 
dit systeem is dat goede spelers, die incidenteel spelen, in principe niet tegen laag 
geplaatste spelers uit zullen komen. Verder is hiermee het probleem uit de wereld 
geholpen wat betreft ‘niet spelen’. Van iemand die niet speelt blijft de (prestatie)rating 
onveranderd.  
 
Olav Wilgenhof
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Brief OSBO 
Aan de verenigingen van de OSBO 
 
 
Bijgaand treft u vooruitlopend op de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering 
van de OSBO van 11 april a.s. alvast een vernieuwd competitiereglement. De laatste jaren 
zijn er met regelmaat kleine wijzigingen aangebracht in het reglement. Hierdoor is het 
reglement onoverzichtelijk geworden. Het nu voorliggende reglement wijkt inhoudelijk 
nauwelijks af van het nu geldende competitiereglement. Een aantal overbodige artikelen 
zijn verwijderd en op veel punten zijn er tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Van de 
oorspronkelijke 41 artikelen resten nu er nog slechts 29. 
 
Inhoudelijk zijn de volgende wijzigingen opgenomen: 
 

1. Het reglement van de Commissie van Beroep voor wedstrijdgeschillen (CvB) is een 
apart reglement geworden en maakt geen onderdeel meer uit van het 
competitiereglement. De verwijzingen naar het reglement van de CvB zijn uiteraard 
intact gebleven. 

2. In het reglement is nu formeel vastgelegd dat alle uitslagen worden doorgegeven 
voor verwerking in de KNSB-rating. 

3. De regels m.b.t. (versterkte) promotie en degradatie zijn nu eenduidig vastgelegd. 
Nieuw is dat bij versterkte promotie/degradatie ingeval van poules van ongelijke 
grootte in de grootste poules eerst de uitslag van het betrokken team tegen de 
laagst geklasseerde vervalt, zodat de vergelijking op eenzelfde aantal wedstrijden 
is gebaseerd. 

4. Verenigingen hebben in het nieuwe reglement het recht gekregen om voor aanvang 
van de competitie aan te geven of een team de thuiswedstrijden in de eerste of de 
tweede speelweek speelt. 

5. De ratinggrenzen voor de invaller bepaling is in de bijlage vastgelegd en de 
competitieleider zal jaarlijks slechts dan nieuwe grenzen bekend maken, indien de 
ook in de bijlage opgenomen berekening daar aanleiding toe geeft. 

 
Het bestuur van de OSBO wil op de ALV graag ellenlange discussies over al bestaande 
reglementsartikelen voorkomen. Indien u opmerkingen/vragen heeft over dit vernieuwde 
reglement, dan verzoeken wij u deze vooraf aan de competitieleider te mailen, zodat hij 
zich daar voor de ALV al over kan buigen.  
Het is niet de bedoeling om buiten de opgesomde wijzigingen tijdens de ALV nog met 
nieuwe reglementsvoorstellen te komen. Verenigingen die toch aanpassingen in het 
competitiereglement aangebracht willen zien, moeten hun voorstel uiterlijk 16 maart 
indienen, zodat deze geagendeerd kan worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens het OSBO-bestuur 
Huub Blom 
(competitieleider) 
 
en namens de werkgroep “competitiereglement” 
Désiré Fassaert (SMB) en Erik Wille (ASV)  
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Competitiereglement 2007 – 2008 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competitiereglement   september 2007 
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COMPETITIEREGLEMENT VAN DE OOSTELIJKE SCHAAKBOND 
 
 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
 
Dit reglement geldt voor de ingevolge van de Statuten van de Oostelijke Schaakbond 
(hierna te noemen OSBO) in elk seizoen, lopend van 1 september tot en met 31 juli daarop 
volgend, tussen teams van verenigingen te organiseren competitiewedstrijden. 

 
Artikel 2 
 
1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de competitie-

leider van de OSBO. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en 
beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich ter zake mochten 
voordoen. 

2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door één of 
meer door het bestuur van de OSBO aan te wijzen plaatsvervangers. 

3. De uitslagen van alle gespeelde partijen worden doorgegeven aan de Ratingcommissie 
van de KNSB. 

4. Bij het niet nakomen van verplichtingen of het overtreden van regels uit dit reglement 
kan de competitieleider een boete opleggen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door 
de Algemene Vergadering. 

 
Artikel 3   
 
1. Tegen een op grond van artikel 2 lid 1 genomen beslissing kan (kunnen) de 

belanghebbende vereniging(en) in beroep gaan.   
2. Een beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed, binnen 14 dagen nadat de 

beslissing de vereniging(en) heeft bereikt, worden ingediend bij het bestuur van de 
OSBO.  Het bestuur is, met uitzondering van het onder lid 3 bepaalde, verplicht een 
beroep tegen zijn beslissing(en) in wedstrijdgeschillen onverwijld naar de Commissie 
van Beroep voor Wedstrijdgeschillen (zie aanhangsel bij dit reglement) door te leiden. 
Afschriften van het beroepschrift dienen gelijktijdig aan de competitieleider en aan de 
betrokken verenigingen gestuurd te worden. Het beroepschrift dient vergezeld te gaan 
van een bedrag waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. 
Bij toewijzing van het beroep wordt dit bedrag terugbetaald. 

3. Indien een geschil naar de opvatting van het bestuur zijn beleid betreft, geeft het 
bestuur binnen veertien dagen na het indienen van het beroep dit aan de appellant en 
aan de rechtstreeks bij het geschil betrokken tegenpartij te kennen en leidt hij het 
beroep niet door aan de Commissie van Beroep. Het bestuur legt het geschil voor aan de 
Algemene Ledenvergadering, die een bindende uitspraak doet. 
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HOOFDSTUK II - HET DEELNEMEN AAN DE COMPETITIE 
 
Artikel 4 
 
1. Jaarlijks vóór een door het bestuur van de OSBO vast te stellen datum dienen de 

verenigingen aan de competitieleider van de OSBO een opgave te verstrekken van het 
aantal teams, dat aan de OSBO-competitie gaat deelnemen. 

2. Voor de eerste te spelen wedstrijd voor de OSBO-competitie dienen de verenigingen per 
team de namen en bondsnummers aan de competitieleider op te geven.  

3. Het lager genummerde team geldt daarbij als het hogere team. 
4. Teams kunnen in de derde en vierde klasse als jeugdteam worden opgegeven, mits de in 

lid 3 van dit artikel bedoelde spelersopgave van dat team tenminste vier jeugdspelers 
telt. Een jeugdteam heeft de verplichting om elke wedstrijd tenminste drie 
jeugdspelers op te stellen. 
Een jeugdspeler is een speler die op 1 september van het betreffende seizoen niet 

ouder is dan 17 jaar.   
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HOOFDSTUK III - COMPETITIE-INDELING 
 
Artikel 5 
 
1. De deelnemende teams worden door het bestuur van de OSBO op basis van de resultaten 

van het afgelopen seizoen ingedeeld in: 

− één promotieklasse groep, bestaande uit 10 achttallen, 

− twee groepen in de eerste klasse, voor zover mogelijk elk van 8 achttallen, 

− vier groepen in de tweede klasse, voor zover mogelijk elk van 8 achttallen, 

− acht groepen in de derde klasse, voor zover mogelijk, elk van 8 zestallen, 

− afhankelijk van het aantal ingeschreven teams een aantal groepen in de vierde 
klasse, voor zover mogelijk, elk van 8 zestallen. 

2. Indien er bij de aanvang van het nieuwe seizoen niet voldaan wordt aan lid 1, volgt er 
versterkte promotie of versterkte degradatie. 
 

 
Artikel 6 
 
1. De verdeling van de teams over de parallelgroepen wordt vastgesteld door het bestuur 

van de OSBO. 
2. De groepen van dezelfde klasse worden zoveel mogelijk regionaal ingedeeld en zijn 

zoveel mogelijk van gelijke sterkte, maar tellen bij voorkeur niet meer dan één team 
van dezelfde vereniging in één groep. 

3. Indien twee teams van een vereniging in dezelfde groep worden ingedeeld, dient dit 
zodanig te geschieden, dat zij de eerste ronde tegen elkaar spelen. 

4. Bij de indeling in de verschillende groepen wordt voor een zo billijk mogelijke 
afwisseling van uit- en thuiswedstrijden gezorgd, waarbij ook met de door de teams af 
te leggen afstanden rekening wordt gehouden.  

5. Jeugdteams als bedoeld in artikel 4 lid 4 worden bij voorkeur verdeeld over 
verschillende groepen. De competitieleider kan rekening houdend met de in lid 2 en 3 
genoemde regels besluiten tot een indeling met meer dan één jeugdteam in één poule. 
Deze poule zal altijd bestaan uit acht teams. 
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HOOFDSTUK IV - DE COMPETITIE 
 
Artikel 7 
 
1. Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één bordpunt toegekend; voor een 

remisepartij krijgen beide spelers een half bordpunt. 
2. Aan een team, dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden twee 

matchpunten toegekend. Bij het behalen van een gelijk aantal bordpunten wordt aan 
beide teams één matchpunt toegekend. 

 
Artikel 8 
 
1. Een team wordt geacht niet te zijn opgekomen indien, met inbegrip van de spelers die 

vooruit hebben gespeeld, minder dan vijf spelers (voor achttallen), resp. vier spelers 
(voor zestallen) een uur na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal 
aanwezig zijn.  

2. Indien een team voor een vastgestelde wedstrijd niet is opgekomen, wordt dit team 
gestraft met het verlies van twee matchpunten, tenzij naar genoegen van de 
competitieleider overmacht kan worden aangetoond.  

 
Artikel 9 
 
1. Het bestuur van de OSBO kan een team van de lopende en/of van de volgende 

competitie uitsluiten als: 
a. dat team tweemaal in een seizoen niet voor een vastgestelde wedstrijd is 

opgekomen zonder geldige reden, dit ter beoordeling van het bestuur van de OSBO. 
Voor het niet opkomen geldt artikel 8; 

b. dat team zonder geldige reden, dit ter beoordeling van het bestuur van de OSBO, 
door de vereniging uit de OSBO-competitie wordt teruggetrokken. 

2. Indien een team van verdere deelneming wordt uitgesloten, dan wel door de 
betreffende vereniging lopende het seizoen wordt teruggetrokken, worden de tegen dit 
team gespeelde wedstrijden geannuleerd.  

 
 
 
Artikel 10 
 
1. De eindrangschikking wordt bepaald door het behaalde aantal matchpunten. Indien 

twee teams hetzelfde aantal matchpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald 
door het aantal bordpunten. 

2. Indien zowel het aantal behaalde matchpunten als bordpunten gelijk zijn, 
wordt - uitsluitend ten behoeve van de aanwijzing van de kampioen dan wel van een 
promotieplaats of een degradatieplaats - als volgt gehandeld: 
a. Betreft het twee teams, dan wordt tussen beide teams een beslissingswedstrijd 

gespeeld. Indien de beslissingswedstrijd gelijk eindigt, beslist het onderlinge 
resultaat uit de competitie. Indien die wedstrijd gelijk was geëindigd, spelen de 
twee teams onmiddellijk na de beslissingswedstrijd met verwisselde kleuren (in 
vergelijking met de beslissingswedstrijd) een snelschaakpartij van 5 min. p.p.p.p. 
tegen elkaar. Is na het snelschaken de stand  gelijk,  dan beslist het lot. 

b.  Betreft het meer dan twee teams, dan wordt tussen deze teams een halve 
competitie gespeeld. Daarbij worden slechts die wedstrijden  gespeeld, die 
noodzakelijk zijn voor het te bereiken doel. Indien na deze beslissingswedstrijden 
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geen beslissing is verkregen, dan wordt door loting de rangorde tussen de na de 
beslissingswedstrijden gelijk geëindigde teams vastgesteld.  

 
Artikel 11 
 
1. Als kampioen van een groep wordt aangewezen het team, dat bij rangschikking 

ingevolge artikel 10 de eerste plaats heeft verworven. 
2. De kampioen van de promotieklasse krijgt de titel "Clubkampioen van de OSBO..." 

(onder toevoeging van het betrokken bondsjaar) en heeft het recht op promotie naar de 
KNSB-competitie. Maakt de kampioen van dit recht geen gebruik, dan gaat dit recht 
over op nummer twee in de eindrangschikking, enzovoorts. 

3. Indien er een extra promotieplaats naar de KNSB-competitie is, promoveert het hoogst 
geëindigde niet gepromoveerde team. 
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HOOFDSTUK V - PROMOTIE EN DEGRADATIE 
 
Artikel 12 
 
1. De kampioen van elke groep uit de eerste t/m vierde klasse promoveert het 

daaropvolgende competitieseizoen automatisch naar de eerst volgende hogere klasse.  
2. Degradatie vindt automatisch plaats in het daarop volgende competitieseizoen naar de 

eerstvolgende lagere klasse van de competitie. 
3. Als degraderende teams uit elke promotie-, eerste en tweede klasse worden 

aangewezen de twee teams, die in de eindrangschikking van elke groep het laagst 
geplaatst zijn. 
Als degraderend team uit elke derde klasse wordt aangewezen het team, dat in de 
eindrangschikking van elke groep het laagst geplaatst is.  

 
Artikel 13 (versterkte promotie en versterkte degradatie) 
 
1. Als artikel 5 lid 2 leidt tot versterkte promotie, dan promoveert de beste nummer twee 

uit de naast lagere klasse. 
2. Als artikel 5 lid 2 leidt tot versterkte degradatie, dan degradeert het slechtste niet 

gedegradeerde team naar de naast lagere klasse.  
3. Indien niet alle poules van een klasse uit een gelijk aantal teams bestaan, dan vervallen 

voor de bepaling van de in lid 1 en lid 2 bedoelde teams in de grootste poules bij de 
betrokken teams de uitslag(en) tegen de laagst geklasseerde team(s). 

4. Om te bepalen welke teams in aanmerking komen voor versterkte promotie of 
versterkte degradatie wordt gehandeld analoog aan artikel 10. 

 
Artikel 14 
 
Beslissingswedstrijden als bedoeld in artikel 10 worden gespeeld op een door de 
competitieleider aangewezen plaats en datum. Als plaats wordt zoveel mogelijk een 
neutrale plaats aangewezen. 
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HOOFDSTUK VI - SPELERS 
 
Artikel 15 
 
1. In een team mag - behoudens de hierna te noemen uitzonderingen - uitkomen ieder, die 

op de officiële wedstrijddatum, dan wel de werkelijke speeldag (indien de wedstrijd 
eerder wordt gespeeld) lid is van de betrokken vereniging en door die vereniging voor 
het Centraal Ledenregister van de KNSB is opgegeven. 

2. Een lid, dat in de lopende competitie één of meer wedstrijden wil spelen voor een 
vereniging in een andere regionale competitie, mag - behoudens vooraf gegeven 
dispensatie van het bestuur van de OSBO - niet uitkomen in enig team van een andere 
vereniging. Aan een lid, dat in de lopende competitie één of meer wedstrijden heeft 
gespeeld voor een vereniging in een andere regionale competitie dan van de OSBO, 
wordt door het OSBO-bestuur dispensatie verleend voor het spelen in de OSBO indien 
aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 
- Betrokkene is lid van beide verenigingen  waarvoor hij wil uitkomen. 
- Betrokkene (of diens OSBO-vereniging) dient het verzoek tot dispensatie in vóór 1 

maart van het lopende seizoen. 
- Betrokkene speelt in het betreffende seizoen niet in de KNSB-competitie. 
Aan de betrokkene wordt niet toegestaan om gedurende de periode dat dispensatie is 
verstrekt in de KNSB-competitie te spelen. Als een dispensatiespeler toch in de KNSB-
competitie speelt, geldt de dispensatiespeler in alle gespeelde partijen in de OSBO-
competitie als ongerechtigde speler. 

3. Een lid, dat ingevolge artikel 4 van dit reglement is opgegeven in enig team, mag niet in 
hetzelfde competitiejaar uitkomen voor een lager team van dezelfde vereniging. 

4. Een speler mag niet uitkomen voor een team, indien hij reeds vier maal in het lopende 
competitiejaar voor een hoger team heeft gespeeld. 

5. Voor aanvang van de competitie wordt de ratinggrens om te mogen invallen in een 
klasse bekend gemaakt. Bij de rating van de invaller wordt uitgegaan van de KNSB-
ratinglijst van augustus voorafgaand aan dat seizoen. Het spelen in het eerste team is 
altijd toegestaan. 
Indien een speler niet op de KNSB-ratinglijst voorkomt, maar in het verleden wel een 
KNSB-rating heeft gehad, beslist de competitieleider. 

6. Zowel de spelers die zijn opgegeven voor een team als de invallers mogen op alle 
plaatsen in dat team worden opgesteld. 

7. Spelers die voor een team zijn opgegeven, dienen voor dat team of een hoger team in 
de OSBO-competitie of de KNSB-competitie minimaal tweemaal te spelen. Deze bepaling 
geldt niet voor spelers die voor het laagste team zijn opgegeven. Overtreding van dit 
artikel kan door de competitieleider worden bestraft met het in mindering brengen van 
twee matchpunten per speler. Indien naar genoegen van de competitieleider overmacht 
is aangetoond, kunnen in de ingediende opstelling maximaal twee spelers worden 
vervangen door spelers, die niet of in een lager team waren opgesteld. Deze vervanging 
dient te geschieden voor de derde ronde. Een jeugdteam wordt niet aangemerkt als het 
laagste team van een vereniging, ook al speelt dit met het hoogste teamnummer.  

8. Indien een als jeugdteam opgegeven team een wedstrijd met minder dan het in artikel 4 
lid 4 gestelde minimale aantal jeugdspelers heeft gespeeld, worden voor die wedstrijd 
twee matchpunten in mindering gebracht. Gedurende de eerste drie ronden kan een 
vereniging een jeugdteam omzetten in een gewoon team. Dit wordt gehonoreerd per 
eerstvolgende ronde die tenminste twee weken na dat verzoek wordt gespeeld. Vanaf 
de vierde ronde wordt de omzetting op straffe van twee matchpunten toegestaan. 

 
Artikel 16 
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De partijen van een op grond van artikel 15 niet gerechtigde speler worden verloren 
verklaard voor de speler die de overtreding beging. De uitslag van de wedstrijd wordt 
bepaald door de op deze wijze verkregen eindstand. Bovendien wordt het team, waarin de 
niet gerechtigde speler heeft meegespeeld, gestraft met het verlies van een bordpunt. 
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HOOFDSTUK VII - PLAATS EN DAG DER WEDSTRIJDEN 
 
Artikel 17 
 
1. De wedstrijden in de promotieklasse worden gespeeld op de door het bestuur van de 

OSBO daarvoor aangewezen zaterdagen. De wedstrijden in de overige klassen worden 
gespeeld in de door het bestuur van de OSBO daarvoor aangewezen weken en wel op de 
speelavond van het thuisspelende team, welke voor de aanvang van het seizoen door de 
vereniging aan het bestuur van de OSBO wordt opgegeven. Met onderling goedvinden 
mag een week later worden gespeeld. De competitieleider hoeft daarvoor niet te 
worden ingelicht. Verenigingen die één of meerdere teams hebben die het gehele 
seizoen hun thuiswedstrijden in de tweede speelweek spelen, melden dit voor 1 oktober 
aan de competitieleider en aan de betreffende bezoekende verenigingen.   

2. De vereniging die in de paring als eerste staat vermeld, wordt geacht het thuisspelende 
team te zijn. Een thuisspelende vereniging die een jeugdteam als tegenstander heeft, 
behoudt het recht om thuis te spelen indien de wedstrijd op de vrijdagavond wordt 
gespeeld. Anders heeft het jeugdteam het recht om de uitwedstrijden ook thuis op de 
speelavond van het jeugdteam te spelen. Die speelavond wordt voor aanvang van het 
seizoen bij de competitieleider gemeld.  

3. Indien het mogelijk is wordt de laatste ronde van de promotieklasse  een gezamenlijke 
ronde en deze wordt op een door de competitieleider te bepalen plaats gespeeld. Het 
competitieschema wordt door de competitieleider zo opgesteld dat alle verenigingen 
vier keer thuis, vier keer uit en één keer gezamenlijk spelen.  
Indien het mogelijk is wordt de laatste ronde in de 1e t/m 4e klasse per poule 
gezamenlijk gespeeld. De competitieleider bepaalt plaats en tijdstip. Het 
competitieschema wordt door de competitieleider zo opgesteld dat alle verenigingen 
drie keer thuis, drie keer uit en één keer gezamenlijk spelen. 

4. Plaats en tijdstip voor een gezamenlijke slotronde worden voor aanvang van de 
competitie bekend gemaakt. 

 
Artikel 18 

 
1. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere, zeer dringende redenen, uitsluitend ter 

beoordeling van de competitieleider, op een latere datum dan de door het bestuur van 
de OSBO aangewezen uiterste speeldatum worden gespeeld. 

2. Het team, dat op de in artikel 17 bedoelde datum niet kan spelen, moet tenminste 
veertien dagen voor aanvang van de speelperiode zich in verbinding stellen met het 
team waar tegen gespeeld moet worden voor onderling overleg over een andere datum 
van spelen. De datum van spelen mag echter niet na de door het bestuur van de OSBO 
aangewezen uiterste speeldatum zijn. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, 
bepaalt de competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd en welke 
vereniging de eventuele extra kosten voor zaalhuur moet betalen. 

3. In geval van overmacht, ter beoordeling van de competitieleider, waardoor genoemde 
termijn van veertien dagen niet in acht kan worden genomen, is de verzoekende 
vereniging verplicht terstond zowel met de leider van de tegenpartij als met de 
competitieleider contact op te nemen. 

 
Artikel 19 
 
Indien een wedstrijd zonder goedkeuring van de competitieleider op een latere datum dan 
de door het bestuur van de OSBO vastgestelde uiterste speeldatum wordt gespeeld, wordt 
het thuisspelende team aangemerkt als zijnde niet opgekomen. 
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HOOFDSTUK VlII - AANVANG VAN DE WEDSTRIJD 
 
Artikel 20 
 
1. In alle klassen wordt gespeeld volgens de "Regels voor het schaakspel" van de Wereld 

Schaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, 
laatste uitgave, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald. Elke thuisspelende 
vereniging is verplicht er voor te zorgen, dat een exemplaar van het 
competitiereglement van de OSBO, alsmede van de andere voor de wedstrijd geldende 
reglementen, in het speellokaal aanwezig is. 

2. Artikel 10.2.d van het FIDE-reglement geldt niet in de OSBO-competitie. 
3. Het hoorbaar afgaan van een mobiele telefoon wordt bestraft met het in mindering 

brengen van de helft van de resterende speeltijd, met een maximum van tien minuten, 
bij de speler wiens mobiele telefoon hoorbaar is afgegaan. De tegenstander van de 
speler wiens mobiele telefoon is afgegaan, krijgt twee minuten extra speeltijd 
toegevoegd aan zijn resterende speeltijd. Het voor de tweede maal hoorbaar afgaan 
van de mobiele telefoon bij dezelfde speler wordt bestraft met het verloren verklaren 
van de partij. Het resultaat van de tegenstander wordt door de wedstrijdleider 
vastgesteld. 

 
Artikel 21 
 
1. De leiding van de wedstrijd berust bij een door de thuisspelende vereniging aan te 

wijzen persoon, hierna te noemen wedstrijdleider. Bij een gezamenlijke slotronde is 
deze persoon wedstrijdleider van alle wedstrijden. Indien de wedstrijdleider aan de 
wedstrijd deelneemt, prevaleren zijn plichten als wedstrijdleider boven die als speler. 

2. Indien een speler of teamleider het met de beslissing van de wedstrijdleider niet eens 
is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider, mits dit uit het 
wedstrijdformulier blijkt. Het beroepschrift moet binnen veertien dagen na speeldatum 
schriftelijk bij de competitieleider worden ingediend. 

 
Artikel 22  
 
1. Voor de aanvang van de wedstrijd overhandigen de leiders van de teams elkaar 

gelijktijdig de opstelling van hun teams in de volgorde, waarin de spelers aan de borden 
zullen plaats nemen. 

2. Als regel worden alle partijen gelijktijdig gespeeld. In onderling overleg kan tot het 
vooruit spelen van maximaal drie partijen bij achttallen resp. twee partijen bij 
zestallen worden besloten. 

3. De kleurverdeling staat vast en is als volgt: het thuisspelende team heeft wit aan de 
even borden en zwart aan de oneven borden. 

4. Bij het vooruit spelen van (een) partij(en) wordt vooraf vastgesteld welk(e) bord(en) het 
betreft. 

5. Bij beslissingswedstrijden wordt om de kleur geloot. 
 

Artikel 23  
 
1. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de tijdige aanvang van de wedstrijd op het 

overeengekomen uur en voor de goede gang van zaken. Hij is verplicht ervoor te zorgen, 
dat alle klokken, ook die van niet aanwezige spelers, bij de aanvang van de wedstrijd in 
werking worden gesteld. 

2. De wedstrijdleider bepaalt aan welke kant van het bord de klokken worden geplaatst. 
 



De Zutphense Toren 104   27 

Artikel 24 
 
1. Bij niet opkomen van de in de opstelling genoemde spelers mag per team gedurende het 

eerste uur maximaal een van de niet opgekomen spelers worden vervangen. 
2. De partij van een niet opgekomen speler gaat voor hem verloren. 
 
Artikel 25 
 
1. De speeltijd, die niet mag worden onderbroken, is in de promotieklasse gelijk aan het 

speeltempo dat de KNSB hanteert in haar competitie. Van het bovengenoemde 
speeltempo kan in de promotieklasse worden afgeweken indien er een of meerdere 
wedstrijden op een doordeweekse avond vooruit worden gespeeld. De betreffende 
verenigingen dienen hiervoor een verzoek in bij de competitieleider.  

2.       De speeltijd in de andere klassen bedraagt 2 uur p.p.p.p. 
      Een vereniging kan bij de competitieleider melden dat op grond van de 

beschikbaarheid van het clublokaal een speeltempo van 2 uur p.p.p.p. niet haalbaar is. 
Het speeltempo bij thuiswedstrijden van deze vereniging bedraagt dan 1 uur 45 
minuten p.p.p.p. 

3.       Ook jeugdteams kunnen gebruik maken van een speeltempo van 1 uur 45 minuten 
p.p.p.p. 

4.       Een speeltempo van 1 uur 45 p.p.p.p. moet voor de aanvang van de competitie 
worden gemeld bij de competitieleider. 

 
Artikel 26 
 
Tijdens de wedstrijd heeft de teamleider het recht de spelers van zijn team te adviseren 
een remiseaanbod te doen of aan te nemen en ook om een partij op te geven. Hij dient 
zich tot uitsluitend korte informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die 
betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren “bied remise aan”, 
“neem remise aan”, of “geef de partij op”. Als hem bijvoorbeeld door een speler wordt 
gevraagd of hij remise zal aannemen, moet de teamleider antwoorden met “ja”, “nee” of 
de beslissing aan de speler zelf over te laten. 
 
 
 



De Zutphense Toren 104   28 

HOOFDSTUK IX - EINDE VAN DE WEDSTRIJD 
 
Artikel 27 
 
1. De wedstrijdleider is verplicht ervoor te zorgen dat direct na afloop van de wedstrijd 

een door beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier met gedetailleerde uitslag 
aan de competitieleider wordt gezonden. Indien de wedstrijdleider het digitale 
wedstrijdformulier gebruikt, dient de wedstrijdleider de papieren versie het gehele 
seizoen te bewaren. 

2. Teamleiders van teams die uitkomen in de promotieklasse zijn bij een thuiswedstrijd 
verplicht binnen 1 uur na afloop van de wedstrijd de uitslag door te geven aan de 
competitieleider. 

 
Artikel 28 
 
Als de competitieleider het wedstrijdformulier niet heeft ontvangen, wordt het bestuur 
van de betreffende thuisspelende vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
Indien de competitieleider binnen een week het formulier nog niet heeft ontvangen, kan 
bij de thuisspelende vereniging één matchpunt in mindering worden gebracht. 
Indien de competitieleider binnen een daaropvolgende week het formulier nog niet heeft 
ontvangen, kan bij de thuisspelende vereniging voor de tweede maal één matchpunt in 
mindering worden gebracht. 
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HOOFDSTUK X - SLOTBEPALING 
 
Artikel 29  
 
Dit reglement vervangt het voorgaande Competitie Reglement van de Oostelijke 
Schaakbond en is met ingang van seizoen 2007 – 2008 van toepassing. 
 
BIJLAGE 
 
Boetes 
 
Artikel 3 lid 2  Dit bedrag is vastgesteld op € 23,- 
Artikel 4 lid 1  De boete is vastgesteld op € 18,- 
Artikel 4 lid 2  De boete is vastgesteld op € 18,- 
Artikel 8 lid 2  De boete is vastgesteld op € 100,- 
Artikel 15 lid 1 De boete is vastgesteld op € 50,- 
Artikel 15 lid 7 De boete is vastgesteld op € 45,- 
Artikel 20  De boete is vastgesteld op € 100,- 
Artikel 20  De boete is vastgesteld op € 150,- (bij een slotronde) 
Artikel 30  De boete is vastgesteld op € 12,- per verzuim 
 
Ratinggrenzen bij het invallen 
 
4e klasse  t/m 1650 
3e klasse  t/m 1750 
2e klasse  t/m 1850 
1e klasse  t/m 1950 
promotieklasse t/m 2050 
 
Wanneer de ratinggrenzen te veel afwijken van de gemiddelde speelsterkte van de laatste 
twee jaar + 150 punten dan kan de competitieleider de ratinggrenzen aanpassen. 
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Aanhangsel bij het OSBO-competitiereglement 

REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR WEDSTRIJDGESCHILLEN 
 
1. De commissie van Beroep voor Wedstrijdgeschillen, hierna te noemen commissie, 

bestaat uit tenminste drie leden en twee reserveleden. Zij worden benoemd door de 
Algemene Vergadering uit de leden van de OSBO. Niet meer dan één lid van een 
aangesloten vereniging kan lid of reservelid van de commissie zijn. Leden van het 
bestuur kunnen geen lid of reservelid van de commissie zijn. 

2. Jaarlijks treden volgens rooster één der leden en één der reserveleden der commissie 
af. Zij kunnen direct worden herbenoemd. Tussentijds ontstane vacatures worden 
vervuld voor de tijd die het teruggetreden lid of reservelid nog te vervullen had. 

3. Het lidmaatschap of reservelidmaatschap van de commissie eindigt onmiddellijk door 
beëindiging van het OSBO-lidmaatschap, bij het aanvaarden van een functie binnen het 
OSBO-bestuur, door ontslag door de Algemene Ledenvergadering of op eigen verzoek. 

4. De Commissie van Beroep heeft de taak om beslissingen overeenkomstig de bepalingen 
van dit reglement te nemen op beroepen tegen beslissingen van de competitieleider of 
zijn plaatsvervanger en/of wedstrijdleiders van door of onder auspiciën van de OSBO 
gehouden wedstrijden en/of competities. 

5. Indien de Commissie van Beroep beslist dat de beslissing van de competitieleider en/of 
wedstrijdleider waartegen het beroep is ingesteld, vernietigd dient te worden, neemt 
de Commissie van Beroep een beslissing zoals de competitieleider of wedstrijdleider die 
naar het oordeel van de Commissie van Beroep had behoren te nemen en/of een 
beslissing die naar het oordeel van de Commissie van Beroep noodzakelijk is teneinde de 
wellicht reeds uitgevoerde gewraakte beslissing van de competitieleider of 
wedstrijdleider te corrigeren. 

6. De Commissie van Beroep neemt haar beslissingen met inachtneming van de bepalingen 
van het desbetreffende wedstrijd- of competitiereglement van de OSBO. Indien het 
reglement niet duidelijk is of niet in het desbetreffende geschil voorziet dan beslist de 
Commissie van Beroep in overeenstemming met de eisen van sportiviteit, redelijkheid 
en billijkheid. 

7. Een beroep wordt behandeld door de leden van de commissie. Indien echter een lid van 
de commissie hetzij rechtstreeks hetzij via zijn vereniging betrokken geacht kan worden 
bij een geschil, wordt hij voor de behandeling daarvan vervangen door een der 
reserveleden, daartoe aan te wijzen door het bestuur. Eenzelfde procedure kan worden 
gevolgd wanneer een lid voor langere tijd verhinderd is aan de behandeling deel te 
nemen. 

8. De commissie doet, behoudens in met het bestuur te overleggen uitzonderingsgevallen, 
binnen zes weken na ontvangst van een beroep uitspraak. Zij brengt haar uitspraak, met 
een motivering van de genomen beslissing, rechtstreeks en tegelijkertijd schriftelijk ter 
kennis van de appellant, aan de rechtstreeks bij het geschil betrokken tegenpartij en 
aan het OSBO-bestuur. Een uitspraak van de commissie is bindend; er is geen verder 
beroep mogelijk. 

9. De aan de behandeling van een geschil verbonden kosten komen ten laste van de OSBO. 
De (reserve)leden dienen de door hen voor de behandeling van een geschil gemaakte 
kosten uiterlijk een maand na de uitspraak bij de penningmeester te declareren. 

10. De commissie regelt zelf haar werkwijze voor zover dit reglement daarin niet 
voorziet. 

 
Dit reglement van de Commissie van Beroep voor Wedstrijdgeschillen, ingesteld ingevolge 
besluit van de Algemene Vergadering van de OSBO van 26 oktober 1983. Nader vastgesteld 
in de Algemene Vergadering van 12 april 2007. 
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Ledenlijst jeugd, aspiranten en senioren 
 

ELO * NAAM ROEPNAAM     

  Alink, J. Joris     

  Bekers, G. Gydo     

  Berge, S. ten Stijn     

1741  Blaak, J.A. Jan     

  Brokken, J. Jamiro     

  Deen, C. Christiaan     

  Draadjer, G. Gerard     

1464  Eefting, J. Jan     

  Enthoven, M. Maarten     

1632  Galjart, B. Benno     

1471  Gieteling, R. Raymond     

  Goedhard, R. Ranco     

2148  Goudriaan, E. Etienne     

1663  Goudriaan, P.F. Patrick     

1522  Haaster, W.J. van Wim     

1914  Hagendijk, K. Klaas     

1346  Ham, P.B.J. Paul     

  Heldens, T.B. Tim     

1939  Henstra, C.C. Kees     

  Hoefsloot, W. Wibe     

  Huetink, R. Romy     

  Jonasse, P. Pelle     

2015  Kalkwijk, J. Jan     

  Kamstra, D. Daniël     

  Kamstra, R. Ruben     

1574 * Kerpershoek, W.H.F. Wouter     

1830  Kloppers, E. Eric     

  Krans Anna     

1411 * Kuizenga, H. Harrie     

  Linde, L. van der Lisa     

  Linssen, V. Vincent     

2227  Ludden Gert-Jan     

1637  Meeteren, W. van Wim     

1825  Michels, A.C. Teun     

  Olden, Z. Zeb     

1920  Oving, W. Willem     

1819  Posthuma, F. Frank     

1605 * Rampen, C. Coen     

1609  Rikxoort, D. van Dirk     

  Roelvink, J. Jeroen     

  Roos, M. Marcus     

1725  Rothengatter, W. Wouter     

1511  Rover, H. de Harry     

1722  Ruegebrink, G.J. Gerrit     

  Saane, M.van Mirjam     

  Saane, M.van Maarten     

1804  Sahakian, A. Alexander     

1499 * Sahakian, A. Areg     
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997 * Sahakian, A. Andrej     

1797  Sahakian, L. Levon     

1419 * Schouten, J. Jurriën     

  Stronks, L. Lennaert     

  Suijlen, J. van Jot     

  Suijlen, Q. van Quint     

1372  Talens, E.G. Egbert     

1816 * The, R. Rob     

1421 * Venema, M. Max     

1672  Vos, H. de Hans     

  Weide, T. van der Tim     

1707  Wilgenhof, O. Olav     

  Winmai, A. Arran     

1877  Withuis, B. Berry     

1852  Zafari, N. Nagib     

  Zanen, O. Olaf     

  Zennipman, W. Wessel     

        
 


