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Uit de Bondsraad van 9 december 2017 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 71: Uitwerken alternatieven reiskostenregeling KNSB-competitie
In het Bondenoverleg van 25 april jl. is afgesproken dat in mei 2018 een overleg (in principe via
Skype) zal plaatsvinden tussen KNSB, LiSB, NHSB, NOSBO, RSB en ZSB. In dat overleg zal worden
onderzocht of er een gezamenlijke lijn met betrekking tot de reiskostenregeling kan worden
gevonden, die aan de Bondsraad zal worden voorgelegd. In afwachting van de uitkomst van dit
overleg is het onderwerp (het oorspronkelijke voorstel van de NHSB voor de BR van 17 juni 2017)
onder voorbehoud geagendeerd voor de Bondsraad van 2 juni 2018.

Actiepunt 80: Workshop ‘Wie doet wat’ voor Themadag 2018
De voorbereidingen voor de Themadag 2018 starten deze zomer. Deze workshop zal dan ook
worden geprogrammeerd.

Actiepunt 81: Vraag uitslagenverwerking SGS
De SGS heeft gevraagd of er een landelijke uitslagenmodule, met automatische ratingverwerking,
komt. Als voorbeeld werd de KNHB genoemd, die een standenmonitor heeft. Als de KNSB ook
zoiets heeft, zou dit regionale competitieleiders veel werk besparen.
De KNSB is inderdaad bezig met een landelijke uitslagenmodule. Er wordt op twee plekken aan
de realisatie hiervan gewerkt:
- De competitiewebsite Netstand is gekoppeld aan OLA. Regionale bonden kunnen Netstand
tegen lage jaarlijkse kosten gebruiken. De LiSB en de NBSB maken al gebruik van Netstand; de
OSBO, SBO en SGS zijn in onderhandeling. Gedurende het afgelopen seizoen zijn er al vele
verbeteringen doorgevoerd.
- De KNSB heeft de website Schaakkalender.nl laten ontwikkelen. Deze kalender heeft twee
functies, waarvan er een operationeel is. Dat is het bijhouden van een landelijke kalender. De
tweede functie die de KNSB aan het ontwikkelen is, is de rating rapportage. Deze functie zit
nog in de testfase. Zodra dit goed werkt, zullen evenementen de ratingrapportage via
schaakkalender.nl gaan doen.
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Actiepunt 82: Navraag bij ISR over art. 2b reglement matchfixing
Dit betrof een formulering waaruit zou zijn op te maken dat een willekeurige schaker niet mag
wedden op bijvoorbeeld de WK-match schaken. Dit terwijl de bedoeling zou moeten zijn dat een
sporter niet op zijn eigen wedstrijd mag wedden.
Hierover is contact opgenomen met het ISR. Het ISR heeft aangegeven dat de formulering in art.
2b inderdaad onbedoeld te strikt is. Dit zal in de volgende versie van het reglement worden
gecorrigeerd.

Actiepunt 83: Voorstel pilot competitie naar 3 jaar (suggestie NOSBO)
Deze vraag is voorgelegd aan de werkgroep. Die is van mening dat een pilot van 2 jaar toereikend
is. Zie ook het voorstel bij agendapunt 4 van de vergadering van 2 juni 2018.

Actiepunt 84: Verzoek aan werkgroep competitie landkaart verdeling teams 1800 - 2000
De werkgroep competitie is druk bezig geweest met de voorbereiding van de pilot: uitwerking
van reglementen, ondersteuning van regionale bonden bij de aanpassing van hun competities,
uitwerken evaluatiecriteria. Er is nog geen gelegenheid geweest om een landkaart te maken.
Aangezien de conceptindeling voor de 4e klasse KNSB in juni 2018 wordt gemaakt, wordt aan de
Bondsraad gevraagd of deze landkaart nog wenselijk wordt geacht.

Actiepunt 85: Nagaan verplaatsen Bondenoverleg van 25 april naar een andere datum
Het Bondenoverleg heeft op 25 april plaatsgevonden. Bij een peiling vooraf bleken de meeste
bonden aanwezig te kunnen zijn.

Actiepunt 86: Nagaan NK rapid jeugd 1 maand vervroegen
Dit betrof een vraag van de NBSB, mede namens Eindhoven, waar dit toernooi de afgelopen jaren
heeft plaatsgevonden. Vanuit het bondsbureau is aan de organisatie in Eindhoven gemeld dat
een andere datum voor het NJK rapid zeker bespreekbaar is, ook naar een ander deel van het
jaar. Helaas heeft Eindhoven de organisatie van het NK rapid jeugd teruggegeven aan de KNSB.
De KNSB is nu in bespreking met Haarlem voor de organisatie van het NJK rapid

Actiepunt 87: Netstand bekercompetitie verbeteringen
In het afgelopen seizoen zijn er verschillende verbeteringen in Netstand doorgevoerd. Zo is er
veel aandacht besteed aan de navigeerbaarheid. Momenteel zijn wij mogelijke verbeteringen
voor volgend seizoen aan het inventariseren. Suggesties hiervoor zijn welkom.
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