Verslag FSB-competitie seizoen 2019-2020.
Een korter verslag dan gewoonlijk door het stilleggen van de competitie medio maart. Door de toen
ingevoerde coronamaatregelen was het niet meer mogelijk om de (10) resterende wedstrijden van
ronde 6 te spelen, terwijl ook de volledige ronde 7 verviel. Dit betekent wel dat de competitie
tamelijk ver gevorderd was en er zelfs al enkele kampioenen en degradanten bekend waren. Om die
reden is besloten dat een poging zal worden ondernomen om de wedstrijden die cruciaal zijn voor de
nog onbesliste promotie of degradatie alsnog uit te spelen in september of begin oktober. Op het
moment dat dit verslag werd geschreven was nog geen informatie beschikbaar over de kansen op
realisering hiervan, laat staan over de resultaten. Wel zal per klasse een korte samenvatting van de
voorlopige stand worden gegeven.
De competitie werd gespeeld met 63 (vorig seizoen 68) viertallen, verdeeld over 4 klassen met
samen 8 poules van 8 of 7 teams. Het aantal opgegeven basisteamspelers bedroeg 275 tegen vorig
jaar 289. De nieuwe opzet met gescheiden competities op regionaal en nationaal niveau is definitief
geworden.
Seizoen 2019-2020 was een sportief seizoen. De competitieleider moest eenmaal een boete
opleggen omdat een teamleider niet bereid bleek een uitslag door te geven (artikel 19). Het feit dat
in veel gevallen de teams die vorig jaar promoveerden of degradeerden nu een omgekeerd resultaat
boekten laat zien dat de competitie in stabiel vaarwater is terechtgekomen na de geheel nieuwe
start van vorig jaar met de overgang naar viertallen.
Hoofdklasse.
Hier is alleen de slotronde niet gespeeld, maar zowel het kampioenschap (2 kanshebbers) als de
degradatie (4 waarschijnlijke kandidaten voor 2 plaatsen) is nog onbeslist.
Klassen 1A en 1B.
Klasse 1A bestond uit 7 teams door het terugtrekken van Schaakwoude3. Sneek 1 is hier al kampioen.
In klasse 1B staat Steenwijk 1 aan kop, maar ook WES 1 heeft nog kansen op het kampioenschap.
De nr. 8 in 1B, J. Tolsma 2, degradeert, evenals de nog onbekende slechtste nr. 7 die uit 1A of 1B kan
komen.
Klassen 2A, 2B en 2C.
In 2A en 2B zijn Mid Fryslân 2 en Westergoo 1 al zeker van het kampioenschap, terwijl Bakkeveen 1
de beste kans maakt in 2C. Om degradatie te vermijden zal nog wat strijd geleverd moeten worden.
Klassen 3A en 3B.
Hier maken DSC2 en Schaakwoude 4 de beste kans op het kampioenschap.
Beker
Dit jaar ging de strijd tussen 31 teams (vorig jaar 32). De halve finale en de finale moeten nog
gespeeld worden. Titelverdediger Philidor 2 is nog in de strijd. Of het voornemen om de
bekerwinnaars van FSB en NOSBO tegen elkaar te laten spelen om de titel "sterkste noordelijk

bekerteam" kan worden gerealiseerd zal nog worden bekeken. Het is wel de bedoeling dat ook de
NOSBO zijn bekercompetitie afmaakt.
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.
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