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Tijdpad proces en samenstelling werkgroep competitie 
 
15 april 2015 
Tijdens een bijeenkomst in Utrecht voor de regionale competitieleiders is een vergelijking gemaakt 
met de situatie uit 2012, toen de vorige bijeenkomst plaatsvond. Geconstateerd werd dat de deelname 
aan de regionale competities nog steeds terugloopt. Verzoek vanuit de competitieleiders om het 
opzetten van een 4e klasse KNSB te gaan onderzoeken.  
Er is een werkgroep geformeerd die inclusief latere aanvullingen bestaat uit: 
Frans van Amerongen (NOSBO), Remko Algera (SBO), Colijn Wakkee (SGS), Aart Strik (NHSB), 
Ynze Mengerink (LiSB), Eric Fraikin (LeiSB), Leon van Gelder (NBSB), Louis Wulffers (HSB). 
Toegevoegd vanuit de KNSB: Jan Stomphorst (bestuurslid competitie), Koos Stolk (bondsbureau), en 
Jeroen Bosch (bondsbureau). 
 
10 juni 2015 
Eerste bijeenkomst van de werkgroep. De werkgroep ziet als ideaal voor zich: een grote landelijke 
competitie met promotie-degradatie regeling te spelen op de zaterdag, en daarnaast een (desgewenst 
regio overschrijdende) competitie voor de doordeweekse avond. 
Het idee is dat schakers in Nederland meer mogelijkheden krijgen om te schaken. Iedere schaker (van 
welk niveau dan ook) zou deel moeten kunnen nemen aan een zaterdag competitie, aan een 
doordeweekse avond competitie, of desgewenst aan beide competities. 
Nog voor de zomer wordt een notitie naar de regionale bondsbesturen en competitieleiders gestuurd 
met de vraag om terugkoppeling op dit idee. 
 
28 oktober 2015 
Tweede bijeenkomst van de werkgroep. Negen bonden hebben gereageerd 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. 
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. 
 
28 november 2015 
Rapportage aan de Bondsraad. 
 
1 maart 2016 
Bijeenkomst regionale competitieleiders. De werkgroep presenteert haar (bijgestelde) ideeën. Er wordt 
uitgebreid gediscussieerd over alle praktische kanten. Twaalf van de dertien bonden waren in Utrecht 
vertegenwoordigd.  
Een belangrijke vraag, opgeworpen door de competitieleider van de Leidse schaakbond, is of het plan 
voor alle bonden moet gelden, of dat deelname op basis van vrijwilligheid moet zijn zoals de 
werkgroep had voorgesteld.  
 
2 maart 2016 
Een enquête voor de leden is op 2 maart online gezet op de KNSB website.  
 
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. 
 
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. 
 
4 juni 2016 
De werkgroep rapporteert aan de bondsraad en is op basis van een opmerking van de 
competitieleider van de LeiSB (Martin Glimmerveen) gekomen tot een iets andere visie. Namelijk 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. 
De Bondsraad keurde na de discussie het volgende voorstel goed: 
o Voortzetting van de werkgroep met inventarisatie van alle vragen en opmerkingen van bonden 

en verenigingen 
o Een tussenrapportage in december 
o Een concreet voorstel dat aan de Bondsraad voorgelegd wordt in de vergadering van juni, 

uitgaande van een proefperiode van twee jaar.  
o Een evaluatie na de proefperiode, op zijn vroegst in 2019, en de vraag aan de Bondsraad of 

de nieuwe opzet wordt doorgezet of niet.  
 
25 augustus 2016 
De werkgroep is bijeen gekomen om de uitkomst van het besluit in de Bondsraad en het vervolgtraject 
te bespreken. De afspraken voor de komende maanden zijn gemaakt, zodat er tussentijds 
gerapporteerd kan worden aan de Bondsraad in december. 
 
10 november 2016 
Werkgroep competitie bijeen om tussenrapportage aan bondsraad op te stellen. 
 
2 november 2016 
Tussenrapportage aan de bondsraad. Diverse vragen en opmerkingen van bonden. HSB komt met 
een separate notitie. 
 
1 februari 2017 
Werkgroep bespreekt alle ingebrachte punten uit de Bondsraad december 2016. In aanwezigheid van 
de competitieleider van de HSB wordt het document van de HSB besproken. Tijdschema richting de 
bondsraad van 17 juni is opgesteld. Gesproken over communicatie richting bonden en verenigingen. 
 
21 maart 2017 
Werkgroep bespreekt de conceptstukken voor de bondsraad, en bespreekt ingekomen notitie van de 
HSB samen met de voorzitter van de HSB. Diverse reacties vanuit andere bonden worden besproken. 
 
19 april 2017 Bondenoverleg 
 
17 juni 2017 Bondsraad 


