
Een nieuw competitie bouwwerk?

voorstel vanuit

werkgroep competitieleiders



Doelstelling van het plan

Hervorming van de competitie:

• Loskoppelen van de competitie naar speelmoment

• Openstellen van zaterdagcompetitie voor alle niveau’s

• Aantrekkelijkheid van regionale competitie versterken
– Meer vrijheid creëren voor de regionale competities

– Meer potentiële deelnemers



Aanleiding om te veranderen
• Er bestaan grote verschillen tussen de regionale 

bonden

• Met name kleinere bonden worstelen met de 
doorstroming naar zaterdag vanuit avond

• Sommige spelers kunnen nooit op zaterdag meedoen 
(hun vereniging is niet sterk genoeg)

• Regionale bondsgrenzen zorgen soms voor 
onlogische indelingen (reisafstanden, 
krachtsverschillen)



Gem. rating SBO RSB SGA NOSBO FSB

promotieklasse 1726 1930 1916 1792 1825

eerste 1673 1840 1787 1654 1693

tweede 1583 1680 1677 1489 1515

derde 1439 niet verw 1524 nvt nvt

vierde nvt niet verw 1358 nvt nvt

Krachtsverhoudingen* 
regionale bonden

*gegevens op basis vorig seizoen, niet alle niveau’s hebben evenveel sub-/nevenklassen



Reisafstanden

Voorbeeld a.h.v. huidige competitie en potentieel:

• Ravenstein-Breda (80 kilometer)
• Ravenstein-Vinkeveen (98 kilometer)
• Ravenstein-Apeldoorn (62 kilometer)

Vrijwel de gehele SGS ligt binnen de reisafstand die 
Ravenstein nu al aflegt.
De Osbo ligt voor ongeveer de helft binnen de 
reisafstand die Ravenstein nu aflegt.



Reisafstanden (2)

Grote stedelijke bonden winnen 
minder op reisafstand 
maar wel op meer 
tegenstanders, dus makkelijker 
indelen.

Bijvoorbeeld RSB-HSB 

Waarbij Dordrecht weer juist 
wint bij samenwerking met 
NBSB en Gouda met de SGS…



Reisafstanden (3)
Minste winst qua regionale grenzen doorbreken is er voor de bonden aan de 
rand van Nederland:

Nosbo, SBO, LiSB en ZSB

Maar deze bonden zijn wel relatief klein en hebben 
een regionale competitie onder druk. 
(voor de één geldt dit in meerdere mate dan de ander)

Als NBSB, RSB en HSB niet meedoen, is de nieuwe
opzet voor ZSB en LiSB minder aantrekkelijk

Als FSB en OSBO niet meedoen, is de nieuwe
opzet voor SBO en NOSBO minder aantrekkelijk

Als alle grootstedelijke bonden niet meedoen, 
is de nieuwe opzet voor NHSB minder aantrekkelijk



Het voorstel
• Invoering landelijke zaterdagcompetitie voor elk 

niveau
• Drie extra promotieplaatsen naar 3e klasse (nu voor 

beste tweede) voor deelnemers 4e klasse
• Elke regionale bond die meedoet draagt haar 

promotieplaats naar de 3e klasse bij
• Deelnemende bonden geven hun verenigingen 

toegang tot 4e klasse (op basis van speelsterkte)

• Niet deelnemende bonden behouden hun recht 
op een promotieplaats naar KNSB 3e klasse.



Overwegingen
Pro
1. Extra speelmogelijkheden (zaterdag en/of 

doordeweeks)

2. Uitkomen voor twee verenigingen in de twee 
parallelle competities: makkelijker samenwerken 
tussen clubs en voordeel jeugdspelers

3. Meer gelegenheid spelers van gelijk niveau te 
treffen

4. Ook lager gerate spelers kunnen dan de avond 
vermijden om te schaken

5. Op zaterdag is verder reizen meer acceptabel dan 
‘s avonds doordeweeks.

6. Dispensatie regionaal voor twee bonden spelen 
vervalt grotendeels

7. Landelijke competitieleiding en uitslagen 
verwerking

Contra
1. Zaterdagcompetitie kan spelers wegtrekken uit 

regionale avondcompetitie en daardoor die 
competities verzwakken

2. Omdat op zaterdag alle teams tegelijk spelen is het 
moeilijker invallers vinden

3. Er is een aanzienlijk groter aantal wedstrijdleiders 
nodig (en andere vrijwilligers)

4. Voor verenigingen die nu nog niet op zaterdag 
spelen betekent de zaterdag extra zaalhuur

5. Reiskostenregeling kan een drempel zijn voor 
teams op lager niveau

6. Laagste klasse wordt mogelijk niet volledig gevuld

7. Geïsoleerde bonden als niet iedereen meedoet

8. Stadsbonden kunnen grotere reisafstanden krijgen

9. Samenvoegen ongelijke sterkte promotieklassen 
kan lastige indeling opleveren (keuze: niveau of regio)



Hoe werkt het?



En nu?

• Hoe denken de verenigingen en leden erover?

• Per bond duidelijkheid: ben je voor of tegen het plan

• Per bond duidelijkheid: wil je meedoen of niet

• Voorzittersoverleg: plan indienen bij bondsraad of 
niet

• NB: Je kunt best als bond voor zijn en toch niet 
meedoen! Het zijn dus twee aparte vragen!



Vragen


