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6. Locatie en ruimte in de zaal.

Afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat sommige avonden de speelzaal te klein is 
voor alle partijen. Er is ruimte voor 17 borden. Wanneer er externe competitie thuis is 
dan zijn er soms 19 borden, wat betekent dat er 2 partijen in de serre gespeeld moeten 
worden. Ook wordt het wat krap en druk in de speelzaal.

Voorstel van het bestuur:
Het bestuur stelt voor de thuiswedstrijden van de externe competitie te verplaatsen 
naar een andere avond. Dit is bij voorkeur de woensdagavond vanwege een goede 
beschikbaarheid van de zaal.
Zo blijft er voldoende ruimte over voor de partijen in de interne competitie en is er alle
rust en ruimte voor de externe competitie.

Voorstel is om ook de thuiswedstrijd tegen Kijk Uit Balkbrug op woensdagavond te 
houden.

10. Uitje naar Tata Steel

Het bestuur vindt het een leuk idee om een uitje te organiseren met de leden. Een dag 
met de bus naar Tata Steel in januari 2019 is een goede optie.



8. Samenstelling OSBO-teams en KNSB-team.

Dit seizoen verandert er veel in de externe competitie.
Er komt een samengestelde competitie van de SBO, SGS en OSBO. Dat betekent dat 
we ook tegenstanders uit de Overijsselse SBO tegen gaan komen, zoals teams uit 
Raalte en Ommen.
Ook wordt de 4e en mogelijk 5e klasse KNSB opengesteld voor inschrijving op 
zaterdagmiddag.

OSBO achttallen doordeweeks
Er komt een competitie voor achttallen. Deze competitie heeft een promotie- en 
degradatieregeling en een kampioen. Het lijkt nog het meeste op de oude OSBO-
competitie zoals we die kennen, met het grootste verschil dat iedere klasse achttallen 
bevat. Iedere maand is er een speelronde, 7 in totaal. Waarschijnlijk kunnen we in deze
competitie twee teams opstellen, deze zijn inmiddels opgegeven.
Teams moeten voor 1 september opgegeven worden, spelers voor 1 oktober.

OSBO viertallen doordeweeks
Naast de achttallen komt er een competitie voor viertallen. Deze is meer recreatief 
ingesteld zonder kampioen en zonder promotie- en degradatieregeling. Indeling 
gebeurt op basis van speelsterkte. Iedere maand is er een speelronde, maar in andere 
weken dan de achttallen, zodat spelers in beide competities uit kunnen komen. Het is 
nog onduidelijk hoeveel teams we hierin op kunnen stellen. Mogelijk hebben we een 
restteam van spelers die geen basisplaats hebben in de achttallen. Mogelijk zijn er 
mensen die in beide competities willen spelen.
Teams moeten voor 1 september opgegeven worden, spelers voor 1 oktober.

KNSB achttallen zaterdag
Ook nieuw aankomend jaar is dat de KNSB een vrije inschrijving heeft voor achttallen
in de zaterdagmiddagcompetitie. Deze competitie bestaat uit 9 speelrondes met elke 3 
weken een wedstrijd.
Uit inventarisatie bleek dat hier weinig animo voor bestaat. De inschrijvingstermijn is 
inmiddels verstreken.

Ieder lid is vrij om aan meerdere competities mee te doen. Er kan aankomend seizoen 
dus vooral veel geschaakt worden.
Afgelopen mei is er een inventarisatie geweest wie er mogelijk extern wil spelen. De 
verwachting is dat we 2 achttallen in de OSBO kunnen opstellen.


