Jaarverslag secretaris FSB-seizoen 2018-2019
Voor het tweede jaar op rij kende het bestuur van de FSB een kleine bezetting. Voor de
ALV bleken zich geen kandidaten voor het voorzitterschap dan wel het jeugdleiderschap
te hebben gemeld. Vandaar dat het bestuur opnieuw als volgt was samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Competitieleider:
Jeugdleider:

vacant; secretaris a.i.
Bas van der Zwaag, De Knipe
Siebolt Visser, Leeuwarden
Henk van Dijk, Vledder
vacant

In een poging om aan deze bestuurlijk gezien ongewenste situatie een einde te maken en
tevens te zorgen voor de nodige organisatorische vernieuwing van het Friese
schaakleven, organiseerde het bestuur een zestal avonden met een wisselend aantal
Friese schakers. Tussen november 2018 en april 2019 kwamen deze schakers bijeen in
Leeuwarden, Sneek, Dokkum of Heerenveen om een analyse te maken van de stand van
zaken met betrekking tot het schaken in Friesland en de FSB. Een breed scala aan
onderwerpen werd besproken: jeugd- en schoolschaak; competitie en toernooien
senioren; PR, website en werving; kaderopleiding en reglementen.
Het doel van deze bijeenkomsten was tweeledig: de noodzakelijke organisatorische
vernieuwing in gang zetten en tegelijkertijd een -liefst dubbele- bezetting van de
bestuursfuncties realiseren dan wel een aantal ondersteunende werkgroepen opzetten.
Een onduidelijkheid in de communicatie zorgde er vervolgens voor dat voor het eerste
doel een aantal voorzichtige stappen zijn gezet; het tweede doel is niet gehaald.
Daarnaast vergaderde het FSB-bestuur vier maal in de voorbije jaargang. De invoering
van de viertallencompetitie was een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek.
Gelukkig kan het bestuur met tevredenheid vaststellen dat de overgang in
competitievorm soepel verlopen is.
Door de vele extra bestuurlijke ontwikkelingen zoals hierboven beschreven, heeft het
FSB-bestuur de contacten met de Nosbo op een laag pitje gezet. Er was op beperkte
schaal contact over ontwikkelingen rond jeugdschaak en er werd besloten tot invoering
van een noordelijke bekerfinale, te spelen tussen de winnaars van de beker van de beide
regionale bonden.
De Bondsraad van de KNSB vergaderde twee keer, in december 2018 en juni 2019. De
FSB werd op deze bijeenkomsten vertegenwoordigd door de secretaris, de
penningmeester en/of de competitieleider.
Na een onderbreking van een jaar vond het FK Senioren weer in Damwoude plaats.
Gedoodverfde favoriet Migchiel de Jong moest ditmaal tot de laatste ronde wachten
alvorens hij zich opnieuw kampioen van de FSB mocht noemen, voor de elfde keer. Er
waren een kleine veertig deelnemers aan het FK.

Het FK60+ leverde een verrassende winnaar op in de persoon van Tinus Fleur,
schaakclub Sneek. Als relatieve nieuweling aan dit FK wist hij het veld met erkende
namen achter zich te laten.
Schaakclub Drachten organiseerde opnieuw het FK Rapid. Ook dit FK leverde een Sneker
winnaar op, want Selwin Keuning wist zijn titel te prolongeren. Het aantal deelnemers
aan het Rapidtoernooi was helaas het laagste in jaren.
Het Rapidkampioenschap voor viertallen werd gewonnen door het gelegenheidskwartet
genaamd Grouster Combinatie, dat geen pardon kende met de ambities van het viertal
Celebrities.
Na een korte onderbreking vond ook het FK Snelschaak weer plaats. Er waren zelfs twee
edities in deze jaargang . In september vond in de open lucht in Sint-Jacobiparochie de
editie van 2017-2018 plaats. Migchiel de Jong was de andere schakers te snel en te sterk
af. In mei organiseerde Schaakcombinatie Leeuwarden de aflevering voor 2018-2019,
die voor de verandering een andere, maar inmiddels ook bekende winnaar opleverde:
Selwin Keuning.
In de Grand Prix voor de jeugd liet Sven Broersma uit Kollumerzwaag van zich horen
door een aantal wedstrijden op zijn naam te schrijven. Basisschool Het Klaverblad uit
Leeuwarden is de sterkste Friese schaakschool, maar het team maakte op het NK helaas
geen indruk.
Sven Broersma werd Fries jeugdkampioen door als B-speler het AB-kampioenschap te
winnen; De titel bij de C-categorie was voor Leandro Slagboom en Oscar Klaren mag zich
D-kampioen noemen. Ten slotte was de titel in de E-categorie voor Thijmen Dijcker. Het
kampioenschap werd niet voor het eerst georganiseerd door schaakclub Sneek.
Schaakclub DSC Drachten hield ook in 2019 de pupillendag FGH. Categoriewinnaars zijn:
Jules van Linde (F) scoorde 7 uit 9. Lutzen Kempenaar (G) scoorde 9 uit 9. Thomas
Hoving (H) scoorde 1,5. Beste jongedame was Annemare van den Berg
De FSB kende aan het einde van het seizoen 2018-2019 502 senioren en 130 jeugdleden.
Drie leden ontvielen ons het afgelopen seizoen, te weten August Niemarkt (Westergoo),
Hein van der Wijk (Heerenveen) en Jappie Breimer (Rijs).
Bas van der Zwaag, secretaris FSB
september 2019

