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Gevraagd besluit
Beslissing van de Bondsraad om de uitbreiding van de KNSB-competitie definitief te maken of
terug te gaan naar de oude situatie van voor de pilot uitbreiding KNSB-competitie.

Toelichting
De Bondsraad heeft in juni 2017 besloten een pilot van twee jaar te starten die in het najaar van
2019 geëvalueerd wordt.
In de Bondsraad van juni 2018 zijn de volgende criteria vastgesteld:
- De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet in 2019-2020 tenminste gelijk zijn
aan wat de verwachte totale deelname zou zijn indien er geen pilot zou zijn geweest.
- In oktober 2019 wordt een peiling gehouden onder alle verenigingen. Daarbij wordt hen
gevraagd welke competitieopzet hun voorkeur heeft.
De werkgroep competitie heeft toen, gebaseerd op ongewijzigd beleid, de prognose uitgesproken
dat de totale bezetting van beide competities tussen de 8000 en 8100 zou komen te liggen.
Hieronder de werkelijke cijfers van de seizoenen.

Seizoen 2011/12
Seizoen 2014/15
Seizoen 2017/18
Seizoen 2018/19
Seizoen 2019/20

Regionaal
7630
7462
7110
6004
5668

KNSB
1260
1260
1260
2908
3042

Totaal
8890
8722
8370
8912
8710

Het totaal van 8710 ligt 610 boven de verwachte totale bezetting van beide competities.
Op basis van de aantallen is de opzet van gescheiden competities een succes te noemen.

Peiling onder verenigingen
De peiling onder de verenigingen is inmiddels uitgevoerd met de volgende resultaten
190 van de 411 aangeschreven verenigingen (46,2%) hebben de enquête volledig ingevuld.
Vraag: Wat heeft de voorkeur van uw vereniging
e
A
De situatie van nu handhaven (volledige gescheiden competities en landelijk t/m de 7
klasse)
B
Terug naar voor de pilot (landelijk t/m derde klasse KNSB, regionale promotie naar KNSB
competitie)
C
Het maakt onze vereniging niet uit.
Resultaat: A 56,4%; B 12,8%; C 30,8%
Bij de open vraag (88 inzendingen) wordt het beeld van hierboven bevestigd. De meeste zorgen
worden geuit over de Regionale competitie bezetting.
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Een ruime meerderheid wil de huidige situatie handhaven. Uit de open vragen komt wel de
bezorgdheid over de reisafstanden (lagere klassen) en de terugloop regionale competitie naar
voren.
De reisafstanden worden onder meer veroorzaakt door aanloopproblemen. Er zullen steeds meer
teams ook in de lagere regionen mee gaan doen. Wel is het zo dat de laagste klasse in een regio
altijd iets meer reizen met zich meebrengt. In het NOSBO gebied is dit opgevangen door een
groep met 6 teams te maken.
De regionale competities liepen in de oude situatie al behoorlijk terug. Dat is door deze
ontwikkeling niet gekeerd. Al zijn er ook regio's waar van een toename sprake is.

Verdere zaken ter overdenking
Roken
Internationaal wordt gedacht aan een geheel rookverbod bij schaakwedstrijden, dus geen
rokersruimte meer. Moeten we dit ook zo reglementeren?
Competitieopbouw
Op dit moment is de competitieboom als volgt:
Klasse
aantal
Meesterklasse
1
Klasse 1
2
Klasse 2
4
Klasse 3
8
Klasse 4
9
Klasse 5
8
Klasse 6
7
Klasse 7
2
Door deze structuur is het lastig om in de onderste klasse(n) een indeling met weinig reisafstand
te garanderen.
Wilt u dat we dit aan gaan passen? Zo ja dan starten we een onderzoek hoe dit gedaan kan
worden.
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