
1 
 

Notitie OSBO-competitie 

 
1. Inleiding 

 

- Op de ledenvergadering van de OSBO van 23 april 2014 werd het 
probleem van de te kleine 4e klasse besproken. Al vrij snel werd dit 

in de vergadering breder besproken, en werd de vraag gesteld of 
het wel een probleem van alleen de 4e klasse is. 

Verschillende deelproblemen en mogelijke oorzaken werden 
genoemd. 

Afgesproken werd dat het OSBO-bestuur in de najaarsvergadering 
met voorstellen zal komen voor het seizoen 2015-2016, waarbij ook 

leden uitgenodigd werden met ideeën te komen en deze vooraf op 
papier te zetten. 

Deze notitie is een uitvloeisel daarvan. 
 

2. Huidige situatie en knelpunten 
 

- De OSBO-competitie kent momenteel de volgende opzet: 

o 1 Promotieklasse van 10 teams met acht spelers. Deze klasse 
is de “toegangspoort” tot de KNSB-competitie, kent hetzelfde 

speeltempo en wordt gespeeld op de KNSB speeldagen 
(zaterdag); 

o 2 Eerste klassen van 8 teams met acht spelers. Vanaf deze 
klasse wordt op avonden door de week gespeeld; 

o 4 Tweede klassen van 8 teams met acht spelers; 
o 8 Derde klassen van 8 teams met zes spelers; 

o Een X-aantal Vierde klassen met een Y-aantal teams met zes 
spelers. Het aantal teams dat in deze klasse uitkomt, wordt 

steeds kleiner.  
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 In Schema: 

 
 

 
 

- De huidige OSBO-competitie kent dus een zogeheten 
piramidestructuur, waarin een aantal bijzondere knippen voorkomt; 

o Tussen de 3e en 2e klasse zit een knip in aantal spelers per 
team, respectievelijk 6 en 8 spelers; 

o Tussen de 1e klasse en Promotieklasse zit een knip in: 
  speeltempo,  

 aantal speelronden (7 resp. 9)  
 en speelmoment (resp. avond en zaterdag). 

 

- Knelpunten 
In de OSBO-ledenvergadering werden een aantal knelpunten 

benoemd, die gerelateerd lijken aan deze structuur: 
o Het aantal benodigde spelers per team levert vooral bij 

kleinere verenigingen problemen op. Bij promotie naar de 
Tweede klasse wordt dit probleem versterkt, er zijn twee extra 

spelers nodig; 
o Het ratingverschil tussen bord 1 en 6 (of 8) is door het 

beperkt aantal kandidaten bij in het bijzonder kleinere 
verenigingen vaak groot. De bord 1 speler zit onder zijn 

niveau te spelen, de bord 6 (of 8) speler moet zwoegen. Dit 

Promotie naar KNSB 

Degradatie uit KNSB 

1 Promotieklasse 

10 achttallen 

2 Eerste klassen 

(2x) 8 achttallen 

4 Tweede klassen 

(4x) 8 achttallen 

8 Derde klassen 

(8x) 8 zestallen 

X Vierde klassen 

(X x) Y zestallen 
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maakt het spelen in de externe competitie niet 

aantrekkelijker; 
o Dat er teams wegvallen uit de Vierde klasse heeft niet (alleen) 

als oorzaak dat juist die spelers stoppen met de externe 

competitie. Vaak zijn ze nodig voor een hoger team van een 
(kleinere) vereniging, omdat daar gaten vallen. Lagere teams 

kunnen dan niet meer gevuld worden; 
o De overgang tussen 1e Klasse en Promotieklasse heeft ook een 

specifiek probleem. Sommige spelers willen alleen s’ avonds 
spelen, sommigen alleen zaterdag. Na promotie en degradatie 

vinden er regelmatig behoorlijke wijzigingen plaats in teams 
(en vaak ook in sterkte). 

 
3. Bestaande alternatieve structuren 

 
Binnen de Nederlandse schaakwereld bestaan alternatieve 

structuren: 
 

o De Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB) 

De NBSB kent al jarenlang een tweetal competities; 
 Een 8-tallen competitie die op zaterdag speelt en de 

toegang vormt tot de KNSB-competitie, 
 Een 4-tallen competitie die s’ avonds wordt gespeeld en 

op zichzelf staat. 
Spelers mogen in beide competities uitkomen. 

 
o Schaakbond Overijssel (SBO) 

Ook de SBO kent sinds een paar jaar twee gescheiden 
competities; 

 Een 8-tallen competitie die deels op zaterdag en deels 
s’avonds wordt gespeeld (de knip Promotieklasse/lagere 

klassen in speelmoment is daar voorlopig gehandhaafd), 
 Een 4-tallen competitie die s’ avonds wordt gespeeld. 

Ook hier mogen spelers in beide competities uitkomen. 

 
Omdat deze opzet binnen de SBO pas sinds het seizoen 2011-

2012 bestaat, is de ontwikkeling van het aantal deelnemende 
spelers goed te achterhalen: 

 
Seizoen 2010-2011 21  4-tallen = 84 spelers  

( nog 1 competitie ) 21  6-tallen = 126 spelers  
 18  8-tallen = 144 spelers  
  Totaal: 354 spelers 

Seizoen 2011-2012 32  4-tallen = 128 spelers  
( 2 competities) 30  8-tallen = 240 spelers  

  Totaal: 368 spelers 
Seizoen 2012-2013 37  4-tallen = 148 spelers  
 27  8-tallen = 216 spelers  
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  Totaal: 364 spelers 

Seizoen 2013-2014 43  4-tallen = 172 spelers  
 26  8-tallen = 208 spelers  

  Totaal: 380 spelers 

De OSBO is overigens qua ledenaantal ruim 2 ½ maal zo groot 

als de SBO; 2402 OSBO-leden en 905 SBO-leden per 31 
december 2012 (bron; Jaarverslag KNSB). 

 
o Jeugdcompetitie 

Zowel de regionale als de landelijke jeugdcompetitie (van 
leeftijdscategorie E  t/m categorie A/B) speelt sinds jaar en 

dag met 4-tallen. In de OSBO en landelijk wordt deze op 
zaterdag gespeeld. 

Per dag worden meerdere partijen gespeeld. 
 

4. Doelstelling 
 

Schaken kan in tegenstelling tot veel andere sporten zowel 

individueel als in teamverband worden gespeeld. 
De doelstelling van een competitiestructuur voor het spelen in 

teamverband hoort er op gericht te zijn om zoveel mogelijk schakers 
en schaaksters met plezier de schaakstrijd aan te gaan; op een bij 

het individu passend schaakniveau en speelmoment. 
 

 
5. Vooronderstellingen en oplossingsrichtingen 

 
De voorstellen die in paragraaf 6 aan de orde komen, gaan uit van 

een aantal plausibele vooronderstellingen: 
 

o Een heldere competitiestructuur zonder knippen zorgt dat (in 
het bijzonder kleinere) verenigingen niet meer geconfronteerd 

worden met een aantal knelpunten uit paragraaf  2, 

o Kleinere teams zorgen voor een evenwichtigere verhouding in 
rating tussen teamleden, 

o Kleinere teams zijn gemakkelijker te formeren, 
o Het geheel afschaffen van 8-tallen is te radicaal; er is dan 

geen aansluiting meer met de KNSB-competitie en er zijn 
bovendien nog voldoende 8-tallen te formeren in het OSBO-

gebied, 
o Twee verschillende competities (8-tallen en 4-tallen) biedt alle 

verenigingen, groot en klein, de mogelijkheid om extern te 
spelen, 

o Spelers kunnen aan beide competities mee doen, zowel voor 
dezelfde vereniging als voor twee verschillende verenigingen, 

o Uitgaande van de SBO-cijfers zouden er voor de OSBO voor 
twee verschillende competities circa 110 viertallen en 65 

achttallen zijn te maken, 
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o De piramidestructuur is onderaan erg breed van omvang, 

waardoor er grote verschillen in sterkte tussen teams is. Er 
zijn alternatieve structuren, 

o Kleinere teams hoeven niet perse uit 4 spelers te bestaan, 

maar 4-tallen sluiten wel het best aan bij de structuur van de 
(naastgelegen) regionale bonden SBO en NBSB. 

 
6. Voorstellen 

 
- In het seizoen 2015-2016 start de OSBO met een 4-tallencompetitie 

die naast een 8-tallencompetitie wordt gespeeld op door-de-weekse 
avonden.  

- Deze 4-tallencompetitie kent de volgende structuur; 
o 1 Hoofdklasse van 8 teams. De winnaar van deze klasse is 

OSBO kampioen 4-tallen. Er is geen promotie naar de KNSB, 
o 2 Eerste klassen van 8 teams, 

o 4 Tweede klassen met 8 teams, 
o 4 Derde klassen met 8 teams, 

o X Vierde klassen met zo mogelijk 8 teams, 

Verwacht mag worden dat zeker t/m de Derde klasse de competitie 
volledig gevuld kan worden. 

Vanaf de Tweede klasse is het aantal poules per klasse maximaal 4. 
Bij succes kan de competitie uitgebreid worden met een Vijfde 

klasse. 
Uiteraard is er een promotie/degradatieregeling. 

In schema: 
 

 
 

- De huidige OSBO-competitie gaat vanaf het seizoen 2015-2016 
uitsluitend bestaan uit 8-tallen, 

Hoofdklasse 

8 teams 

1e Klasse A 1e Klasse B 

8 teams 8 teams 

2e Klasse A 2e Klasse B 2e Klasse C 2e Klasse D 

8 teams 8 teams 8 teams 8 teams 

3e Klasse A 3e Klasse B 3e Klasse C 3e Klasse D 

8 teams 8 teams 8 teams 8 teams 

X  4e Klassen met zo mogelijk 8 teams 
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- De huidige Promotieklasse (toegangspoort tot de KNSB-competitie) 

blijft bestaan uit 10 teams en blijven op de KNSB-zaterdagen 
spelen, 

- Het meedoen in de 8-tallen competitie heeft als ultiem doel 

promotie naar de KNSB-competitie. Deze competitie gaat dan ook 
aansluiten op genoemde competitie, 

- Alle klassen gaan op de KNSB-zaterdagen spelen, conform het 
NBSB-model, 

- Ook deze competitie krijgt een afgeslankte piramidestructuur (vanaf 
de 1e Klasse maximaal 2 poules per klasse); 

o 1 Promotieklasse van 10 teams 
o 2 Eerste klassen van 10 teams 

o 2 Tweede klassen van 10 teams 
o X Derde klassen met zo mogelijk 10 teams 

Uiteraard is er hier ook de mogelijkheid de competitie uit te breiden 
en kent ook deze competitie een promotie/degradatieregeling. 

In schema: 
 

 
 

 
- Spelers mogen in beide competities uitkomen. Ook KNSB-spelers 

mogen voor de 4-tallen competitie uitkomen. 
Zowel spelers als verenigingen kunnen kiezen tussen uit het 

meedoen aan beide competities of aan één van beide, 
 

7. Vragen aan de leden van de OSBO (ter besluitvorming) 
 

Onderstaande vragen zijn ter besluitvorming bedoeld voor de 
Algemene ledenvergadering van de OSBO in het najaar 2014. 

Deze notitie ligt niet in zijn geheel voor, maar is goed in deelvragen 
ter besluitvorming voor te leggen. De voorstellen hebben als 

ingangsdatum het seizoen 2015-2016. 

Promotieklasse 

10 teams 

1e Klasse A 1e Klasse B 

10 teams 10 teams 

2e Klasse A 2e Klasse B 

10 teams 10 teams 

X 3e Klassen met zo 
mogelijk 10 teams 
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A. Zijn de leden van de OSBO van mening dat de huidige OSBO 
competitiestructuur gewijzigd moet worden om tegemoet te 

komen aan de wensen van schakers en schaaksters die in 

teamverband willen uitkomen voor de leden ? 
B. Zijn de leden van de OSBO van mening dat dit structureel moet 

gebeuren en zich niet alleen moet richten op de vierde klasse ? 
C. Stemmen de leden van de OSBO in met een 4-tallen competitie 

zoals in deze notitie is voorgesteld ? 
D. Stemmen de leden van de OSBO in met de voorgestelde 

structuur van deze competitie ? 
E. Stemmen de OSBO leden in met het voorstel de huidige OSBO-

competitie uitsluitend uit 8-tallen te laten bestaan ? 
F. Stemmen de leden van de OSBO in met het voorstel deze 

competitie op de KNSB-zaterdagen te laten plaatsvinden 
(conform model NBSB) ? 

G. Stemmen de leden in met de voorgestelde structuur voor deze 
competitie ? 

H. Stemmen de leden van de OSBO in met het voorstel dat het voor 

spelers en verenigingen mogelijk is aan beide competities mee te 
doen ? 

I. Stemmen de leden van de OSBO in met het voorstel om ook 
KNSB-spelers toe te laten tot de 4-tallen competitie ? 

 
Nawoord 

 
De knippen die in de huidige competitiestructuur te vinden zijn, zijn voor 

een groot deel verklaarbaar uit de geschiedenis van de externe 
competitie. Door kleinere deelaanpassingen is het geen logisch geheel 

meer. 
Er kan worden gekozen om de structuur weer met wat “plak-en-knip-

werk”  verder aan te passen, maar de indieners van deze notitie kiezen 
nadrukkelijk voor het in zijn geheel “opschudden” van de 

competitiestructuur. 

 
Er moet worden opgemerkt dat het gesignaleerde probleem niet alleen 

geldt voor kleinere verenigingen. Ook verenigingen die door hun grootte 
weinig problemen hebben bij de samenstelling van hun teams, hebben 

een competitiestructuur nodig waar aan zoveel mogelijk teams 
deelnemen. Immers, zonder tegenstander kun je niet schaken ! 

 
Mochten bovenstaande voorstellen worden aangenomen, dan zullen er 

overgangsregels moeten worden afgesproken. Voorstel is om een aantal 
mensen te benoemen die dit, onder verantwoordelijkheid van het OSBO-

bestuur, verder uitwerken en het resultaat voorleggen aan de leden op de 
ledenvergadering van de OSBO in het voorjaar van 2015. 

 
 


