Verslag FSB-competitie seizoen 2018-2019
Het competitieseizoen 2018-2019 betekende een nieuwe start op zowel FSB- als KNSB-niveau. Beide
competities gingen onafhankelijk van elkaar verder; iedereen kon nu aan beide deelnemen. Voor de
KNSB-competitie betekende dit een uitbreiding met lagere klassen (4 en 5 in onze regionen). De FSBcompetitie werd geheel hervormd en ging over naar uitsluitend viertallen. Het werden er 68,
verdeeld over 4 klassen met samen 9 poules van 8 of 7 teams. Het aantal basisteamspelers bedroeg
272 tegen vorig jaar 300. Naast de 3 spelers die daarvoor vorig jaar al dispensatie hadden, besloten
13 spelers die eerst uitsluitend KNSB speelden nu ook aan de FSB-competitie deel te nemen.
Daartegenover kwamen er 5 nieuwe KNSB-achttallen uit het FSB-gebied bij. De balans was met 40 28 = 12 voor ons dus positief wat de totale deelname aan beide competities betreft. Dit cijfer geldt
voor de KNSB als criterium voor het welslagen van de competitiehervorming. Omdat ook de
landelijke trend tot nu toe positief uitviel, lijkt deze operatie een succes en wordt dus na de
proefperiode van 2 jaar ongetwijfeld bestendigd.
Voor het laatst kreeg de FSB-kampioen, in 2017-2018 was dat Mid Fryslân, een plaats in de 3e klasse
KNSB. Door terugtrekking van teams hogerop mocht de FSB nog een plaats in de 3e klasse opvullen.
Besloten werd om niet te zoeken naar lager geklasseerde teams uit de promotieklasse maar de plaats
toe te kennen aan het op papier sterkste team dat voor de 4e klasse was aangemeld: Philidor 2. Het
bleek een goede beslissing. Terwijl Mid Fryslân zich er niet kon handhaven miste Philidor 2 maar net
het kampioenschap in klasse 3A.
Er werd een aantal andere wijzigingen in de FSB-competitie doorgevoerd:
• het speeltempo werd veranderd naar 90 min. per persoon + 30 sec. per zet
• de gemeenschappelijke zaterdagse slotronde voor promotie- en 1e klasse werd vervangen
door aparte slotrondes per poule op clubavonden voor zover er belangstelling voor was. Dat
was in 6 van de 9 poules het geval. Philidor (2x), Bakkeveen (2x), Westergoo en Hynstesprong
zorgden voor de huisvesting, waarvoor dank.
• de bekercompetitie werd opengesteld voor alle FSB-teams, dus ook voor de lagere teams van
een vereniging.
Een enquête onder de 68 teamleiders leverde niet alleen duidelijke steun op voor deze drie
wijzigingen, maar ook voor het spelen in uitsluitend viertallen. Hoewel de voorkeur voor het spelen
met achttallen zeker niet overal verdwenen is, kan toch met tevredenheid worden vastgesteld dat de
nieuwe opzet van ons competitiesysteem, na een jaar ervaring, op brede steun kan rekenen.
Overigens zal met de opmerkingen en suggesties die uit de enquête naar voren zijn gekomen zoveel
mogelijk rekening worden gehouden.
Seizoen 2018-2019 was een sportief seizoen. De competitieleider moest eenmaal een sanctie
opleggen voor het spelen in een te laag team (artikel 11 lid 7). In de meeste klassen moest tot het
eind worden gestreden voor het kampioenschap of het vermijden van degradatie.
Hoofdklasse.
Twee teams staken qua rating met kop en schouders boven de rest uit: E. Lasker 1 en Philidor 1. Ze
wonnen alles tot ze in de laatste ronde tegen elkaar moesten. E. Lasker had een karrenvracht
bordpunten meer en had dus genoeg aan een gelijkspel. Het werden er slechts 1½. Hoofdklassetopscorer Jan Hibma (6½ uit 7) liet juist hier dat halve puntje liggen - tegen Siegbert de Jong, die zijn
team dus kampioen zag worden.

De degradatie van Sneek 1 zat er al een tijdje aan te komen, maar de tweede degradatieplaats was
tot het eind onzeker. Het lot trof Steenwijk 1, qua rating nummer 3 en altijd in de basisopstelling
spelend.... Met viertallen is de toevalsfactor duidelijk wat groter, wat ook wel weer zijn charme
heeft.
Klassen 1A en 1B.
In beide klassen was er een favoriet en ze maakten het beide waar. In klasse 1A bleek Philidor 2 de
sterkte van een hoofdklasseteam te hebben en na alle wedstrijden te hebben gewonnen mag dat
volgend jaar worden waargemaakt. In klasse 1B had Emmeloord 1 vorig seizoen wat ongelukkig een
plaats in de hoofdklasse gemist en moest dat nu rechtzetten. Wel moest in de laatste ronde nog
minstens een bordpunt tegen Heerenveen 1 gescoord worden - het werden er twee.
De drie degradanten waren pas bekend na afloop van de slotrondes (die op dezelfde avond werden
gespeeld). Westergoo 1 en Mid Fryslân 2 eindigden op plaats 8, Bakkeveen 1 bleek de slechtste
nummer 7.
Klassen 2A, 2B en 2C.
Klasse 2B telde 8 teams, de klassen 2A en 2C hadden er 7.
Een onverwacht sterk J. Tolsma 1 zegevierde in klasse 2A. In klasse 2B leek Lemmer de beste
papieren te hebben, maar ging in de slotronde onderuit tegen Westergoo 2 waardoor concurrent Rijs
1 het kampioenschap binnenhaalde. In klasse 2C zegevierde Schaakwoude 3 (in meerderheid
bemand door de familie Torensma).
Degradanten waren Schaakwoude 4, Emmeloord 2 en Philidor 4. Dit kan nog veranderen mochten er
meer poules van 8 teams komen.
Klassen 3A, 3B en 3C.
KLasse 3A telde 8 teams, klassen 3B en 3C hadden er 7.
In klasse 3A stond Bakkeveen 3 lange tijd aan kop maar ging in de laatste ronde onderuit tegen
Schaakwoude 5, dat daardoor op de valreep de koppositie overnam. In klasse 3B had Rijs 2 vanaf het
begin de leiding en ging met voorsprong door de finish. In klasse 3C viel de strijd om de meeste
bordpunten in het voordeel uit van Heerenveen 3 dat er uiteindelijk 1½ meer haalde dan Steenwijk 4
bij een gelijk aantal wedstrijdpunten.
Beker
De uitbreiding van de bekercompetitie betekende zoals verwacht een grotere deelname: 32 teams
meldden zich aan, tegen vorig jaar 20. De beker werd meteen gewonnen door een tweede team van
een vereniging, Philidor 2, dat de finale won van Schaakwoude. Ook hier toonde Bakkeveen zijn
gastvrijheid door deze finale te huisvesten. Opvallend was dat de twee verreweg sterkste teams uit
de hoofdklasse eerder werden uitgeschakeld: Philidor 1 in de 3e ronde door Franeker en E. Lasker 1
in de 4e ronde door Schaakwoude.
Het voornemen om de bekerwinnaars van FSB en NOSBO tegen elkaar te laten spelen om de titel
"sterkste noordelijk bekerteam" kan worden gerealiseerd: Assen zal in september 2019 in
Leeuwarden de strijd aanbinden met Philidor 2.

Topscorers:
H
Jan Hibma
1A
Egbert Wind
1B
Joost van Dam
2A
Hans Kloosterman
Klaas Dijkstra
2B
Herman Beks
2C
Geart Jacob de Jong
3A
Wim van Zeijl
3B
Peter Louwet
Henk Breimer
3C
Martinus Scheeringa
B
Marcel Vermaat

6½ uit 7
6½ uit 7
7 uit 7
4½ uit 6
4½ uit 6
6½ uit 7
5 uit 6
6 uit 7
5 uit 6
5 uit 6
5½ uit 6
5 uit 5

E. Lasker 1
Philidor 2
WES 1
NEO 1
NEO 1
Rijs 1
Mid Fryslân 3
Philidor 5
Steenwijk 5
Rijs 2
Steenwijk 4
Philidor 2

Beste performance (W - We):
1.
Wim van Zeijl
2.
Nico Nuyen
3.
Marius Bijkerk
4.
Herman Beks
5.
Ronald van der Veen

+2,806
+2,228
+2,204
+2,111
+1,905

Philidor 5
Lemmer 1
Steenwijk 5
Rijs 1
Schaakwoude 1

Ook dit jaar hebben we weer kunnen profiteren van het programma "Winstand" en de server van Jan
Schut waarmee op een efficiënte manier de competitie kon worden bijgehouden en gepubliceerd.
Henk van Dijk, competitieleider FSB
Juli 2019

