Verslag FSB-competitie seizoen 2021-2022.

Het nieuwe seizoen werd opgestart in de verwachting dat de coronaproblemen voorbij waren. Wel
was er een “corona-erfenis“. Na het bijna geheel verloren speeljaar 2020-2021 waren er enerzijds
argumenten om rekening te houden met gewijzigde krachtsverhoudingen terwijl anderzijds de
verkregen rechten uit het speeljaar 2019-2020 ook gehonoreerd moesten worden. Gekozen werd
voor een hybride aanpak, die met name voor de hoofdklasse nogal wat veranderingen inhield. Twee
rechthebbende teams: Emmeloord 1 en Steenwijk 1 zagen van er van af om in de hoofdklasse uit te
komen door het verlies van sterkere spelers, terwijl naast het gepromoveerde Sneek 1 twee teams
daar qua sterkte juist goed in pasten: De Rode Loper als nieuwe vereniging en DTK 1 dat als
bekerfinalist een erg goed resultaat had neergezet. Dat alles had wel als consequentie dat er nu 9
teams waren in plaats van 8. Besloten werd die extra wedstrijd voor elk van de teams, en 2 extra
competitieronden voor het geheel, dan maar te aanvaarden. Achteraf bezien compliceerde dit de
hoofdklassecompetitie nogal, want we werden toch opnieuw geconfronteerd met een tijdelijke
lockdown vanwege het oplaaien van de coronacijfers. De rondes 3 en 4 kwamen daardoor geheel te
vervallen, terwijl de rondes 2 en 5 maar gedeeltelijk gespeeld konden worden. Om te voorkomen dat
voor de derde keer op rij de competitie niet of niet geheel gespeeld kon worden werd een
inhaalprogramma gemaakt waardoor het nog net kon lukken om de competitie voor het zomerreces
uit te spelen, met een kleine uitloop naar september. Vooral voor de hoofdklasse werd de
wedstrijddichtheid daardoor aanzienlijk, maar ook uit de andere klassen kwamen signalen dat de
interne competities soms behoorlijk verstoord werden. Gelukkig werd er goed meegewerkt om alles
tot een goed einde te brengen. In enkele gevallen werd een wedstrijd die niet meer van belang was
voor promotie of degradatie administratief op 2-2 vastgesteld.
Het gebeurde driemaal dat een team niet kwam opdagen voor een uitwedstrijd. Tweemaal waren er
verzachtende omstandigheden aan te voeren, eenmaal waren die er niet en werden 2
wedstrijdpunten in mindering gebracht.
Hoofdklasse
Schaakwoude 1 werd FSB-kampioen. De beslissing om DTK 1 en De Rode Loper tot de hoofdklasse
toe te laten bleek achteraf een juiste, want beide teams eindigden in de kopgroep. Omdat deze
klasse 9 teams telde was vooraf afgesproken dat er 3 teams zouden degraderen. Dat werden Philidor
2, Mid Fryslân 1 en De Donger 1. Mid Fryslân blijft wel vertegenwoordigd in de hoofdklasse omdat
Mid Fryslân 2 daarheen promoveert.
Klassen 1A en 1B
De teams die afzagen van een verblijf in de hoofdklasse werden inderdaad geen kampioen in een van
de klassen 1. In klasse 1A werd Steenwijk 1 tweede na WES 1 en Emmeloord 1 moest zich zelfs
terugtrekken door gebrek aan spelers. Dat overkwam ook Franeker in klasse 1B. Daar werd Mid
Fryslân 2 kampioen met een aanzienlijke “overscore” (zie onder het hoofdje “performance”). Door de
onderbezetting is het nog niet zeker of er teams uit deze klasse moeten degraderen.
Klassen 2A, 2B en 2C
WES 2 werd kampioen in klasse 2B na een spannende, lang gelijk opgaande strijd met Steenwijk 3. In
klasse 2C eindigde Sneek 2 bovenaan. Bij het schrijven van dit verslag is de kampioen van klasse 2A

nog niet bekend: het wordt Lege Geaen of De Donger 2. Ook in klasse 2 zal er waarschijnlijk geen
degradatie zijn.
Klasse 3
DTK 2 werd hier met enige overmacht kampioen.
Beker (Berend Nauta bokaal)
Bij het schrijven van dit verslag moet de bekerfinale nog plaatsvinden. Die gaat tussen DTK en
Philidor 1.
Performance
Als nagedachtenis aan het verloren coronajaar, waarvoor een systeem was bedacht met een
klassering naar “performance”, berekend als W-We waarbij W de werkelijke score is en We de
verwachte score berekend uit de ratings, werd daarvoor dit jaar een prijs uitgeloofd. Net als de
kampioenen van de diverse klassen was er een klok beschikbaar voor het team met de beste
performance, ofwel “overscore”. De klassekampioenen werden hiervan uitgezonderd omdat die al
een klok kregen. De beste overscore: maar liefst 6,62 punten meer dan verwacht, werd behaald door
Mid Fryslân 2. De beste score onder de niet-kampioenen kwam op naam van Emmeloord 2, met een
overscore van 2,90 punten.
Netstand
Omdat het programma WinStand niet meer effectief gebruikt kon worden, en alleen nog
bijgehouden werd voor de mooie overzichten van de standen, werd overgegaan naar het programma
Netstand, dat al enkele jaren voor de KNSB-competitie in gebruik was. Het is een programma dat
direct aan OLA is gekoppeld. Bovendien worden de uitslagen direct online verwerkt zodat de
competitieleider die niet zelf hoeft te uploaden. Wel waren er nogal wat problemen met de
verificaties van de inzendingen, waardoor af en toe wat onduidelijkheid ontstond over of de uitslag
wel was doorgekomen.
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