
Aan: alle verenigingen der SGS, SBO en OSBO
Van: Competitieleiding SOS-competitie
Datum: 5 juli 2020
Betreft: peiling en opstarten SOS-competitie 2020-2021

Beste mensen,

In ons schrijven van begin mei hebben wij aangegeven dat de competitie-pilot van onze 
gezamenlijke bonden door de omstandigheden met een jaar verlengd wordt. Dit omdat een 
volwaardige evaluatie met bijbehorende besluitvorming niet meer mogelijk was. Daarbij namen we 
het besluit komend seizoen hetzelfde aan te pakken als we afgelopen seizoen deden. Dus wel met 
voorkeursweken, maar met ruimte tot afwijken voor de clubs. En met de ruimte om aan de westkant
groepen van 10 samen te stellen. Wel gaven we aan alvast enkele verbeterpunten uit te voeren zoals 
vervroeging inschrijving (men wilde eerder beginnen), verbetering inschrijfformulier en eerdere 
vaststelling voorkeursweken.

Inmiddels is gebleken dat we dit toch niet begin juni in de steigers konden zetten. We hebben 
sowieso willen wachten op de Bondsraad, welke zaterdag 27 juni een besluit heeft genomen over de
wijze waarom de KNSB-competitie opgestart zal worden. Bovendien wilden we duidelijkheid 
hebben over het te hanteren protocol. Het vraagstuk rond de vierkante meters is voor de SOS-
competitie namelijk nog urgenter dan voor de KNSB-zaterdagen omdat we immers spelen op de 
clubavonden. Welnu, dat protocol (dat wij overnemen) is nog niet definitief.  Duidelijk is dat er 
gespeeld kan worden op één bord per partij. Ook duidelijk is dat de spelers op anderhalve meter 
moeten zitten van spelers van andere partijen. Een open vraag is echter nog of je tijdens de partij 
ook anderhalve meter afstand moet houden tot je tegenstander. Dit antwoord laat langer op zich 
wachten dan gehoopt. Uit de mailing van de KNSB aan de clubs van zondag 4 juli valt op te maken 
dat de meningen hierover nog verschillen en dat verschillende veiligheidsregio’s de verordeningen 
van de overheid verschillend interpreteren. Omdat wij verder moeten met het voorbereiden van 
onze competitie, moeten we er voorlopig daarom van uitgaan dat je ook anderhalve meter tot je 
tegenstander in acht dient te nemen.

De KNSB heeft ook besloten de zaterdagcompetitie pas te starten op de datum van de 
oorspronkelijke ronde 2, zijnde 31 oktober. Zo lang willen wij met de midweekse competitie echter 
niet wachten. Wij willen vasthouden aan het streven al een ronde gespeeld te hebben voor de 
herfstvakantie. Dat is niet alleen ingegeven door het feit dat er naast veel vraagtekens en twijfels 
ook veel mensen zijn die eindelijk weer willen gaan schaken, maar ook door het gegeven dat de 
competitie rekken tot ver in mei of zelfs juni verenigingen weer voor andere problemen stelt.

Nu willen we met dit schrijven 2 varianten voorleggen waarop we de competitie vorm kunnen 
geven. En een aantal vragen over de verwachte participatie en zaalproblemen. De eerste variant 
betreft de 8-tallen en 4-tallen competitie zoals we die afgelopen seizoen ook zijn gestart. Maar het is
mogelijk dat er aanzienlijk minder teams zijn komend seizoen, hetgeen problemen met indelingen 
(reistijd) zou kunnen geven. En veel clubs kunnen waarschijnlijk niet meer dan één team per avond 
huisvesten door de anderhalvemeterregel, hetgeen leidt tot spreiding van competitieavonden wat 
wringt met het in de lucht houden van twee competities. Daarom is er ook een variant twee: het 
vervangen van de 8- en 4-tallen competities door één competitiehuis. Dat is overigens een idee dat 
ook na de winter tijdens het evaluatie traject al ontstond (de twee SOS-competities beconcurreren 
elkaar), maar dat werd geparkeerd omdat we geen besluitvorming meer konden regelen. Nu lijkt het
mogelijk alsnog wijs. Op basis van de diverse variabelen uit onderstaande peiling, zullen wij een 
besluit nemen welke competitievorm komend jaar het verstandigst is.



Competitie variant 1:

• Gescheiden 8- en 4-tallen competities zoals voorheen
• Variërende groepsgroottes zoals voorheen
• Aparte voorkeusweken voor beide competities

Competitie variant 2:

• Er komt één competitiehuis, met reglement vergelijkbaar aan dat van de huidige 8-tallen. 
Dus zonder ratinggrenzen.

• In de Hoofdklasses en Eerste klasses wordt gespeeld met 8-tallen.
• Alle lagere klasses spelen met 6-tallen.
• Variërende groepsgroottes zoals voorheen. Dwz in beginsel groepen van 8 teams, maar 

hoofd- en eerste klasses west behouden dit jaar nog de mogelijkheid om desgewenst in 
groepen van 10 te spelen. (Mag elders in hoofd- en eerste klasse natuurlijk ook, mocht daar 
alsnog animo voor zijn).

• Indeling van teams in klasses zal ‘best-effort’ zijn, uitgaande van de bestaande 8-tallen 
competitie en de op te geven verwachte teamsterkte.

Vanzelfsprekend zijn we nog steeds van plan komend voorjaar een evalutie te doen van de SOS-
competitie, met bijbehorende besluitvorming. In beide varianten wordt gespeeld om promotie en 
degradatie, voor zover dat bruikbaar is voor datgene wat uit de evaluatie zal komen. Hieronder de 
vragenlijst die wij aan elke club voorleggen. Invullen gaarne via met meegezonden webformulier, 
en niet via deze PDF. Invullen kan tot en met maandag 13 juli. Besluitvorming zullen wij doen op 
basis van de reacties die dan binnen zijn.

Merk op dat we de aanmeldingsformulieren voor de uit de bus rollende competitie binnen willen 
hebben op 15 augustus (eerder was 1 augustus gecommuniceerd), maar dat we clubs die geen teams
hebben in groepen van 10 (HKA, 1A, 1B) desgevraagd uitstel geven tot 1 september.  We begrijpen 
dat clubs nog de nodige interne vragen hebben, maar in de oorspronkelijke plannen van SOS en 
KNSB konden clubs ook niet meer wachten op een club-ALV rond 1 september om te beslissen met
hoeveel teams men competitie ging spelen.  De aanmeldingsformulieren worden uiterlijk zaterdag 
18 juli door ons beschikbaar gesteld.

Merk verder op dat onder deze vragenlijst nog het concept voorkeursweken staat.

Vragenlijst:

1. Gaat uw club naar verwachting meedoen aan de SOS-competitie 2020-2021?
2. Heeft uw club naar verwachting nog een speelzaal in september 2020?
3. Heeft uw club een voorkeur voor variant 1 of variant 2? 
4. Als variant 1 uitgevoerd wordt:

• Hoeveel 8-tallen denkt u dan op te stellen?
• Hoeveel 4-tallen denkt u dan op te stellen?
• Hoeveel teams zouden er bij u dan op dezelfde speelavond kunnen spelen?

5. Als variant 2 uitgevoerd wordt:
• Hoeveel 6-tallen denkt u dan op te stellen?
• Hoeveel 8-tallen denkt u dan op te stellen (dus in de hoofd en eerste klasse)?
• Hoeveel teams zouden er bij u dan op dezelfde speelavond kunnen spelen?



6. Mocht het alsnog toegestaan worden de anderhalve meter tot je directe tegenstander los te laten 
tijdens de partij, verandert dat het aantal teams dat u denkt in te kunnen schrijven?
7. Mocht er tot variant 2 besloten worden, bent u dan van mening dat er ook in de hoofd en eerste 
klasse gespeeld zou moeten worden met 6-tallen? (Wij verwachten dat de afname van teams/spelers
vooral plaats zal vinden in de lagere klasses, mede daarom de keuze de 8-tallen bovenin ongemoeid 
te laten.)
8. Ruimte voor opmerkingen

Voorgenomen voorkeursweken

Hieronder een tabel met de voorgenomen voorkeursweken, met twee weken per rondenummer. Ons 
indeel programma streeft er naar de wedstrijden in te plannen in deze weken. Eerst in week 1, dan 
in week 2. Of dat lukt is net als afgelopen seizoenen afhankelijk van alle randvoorwaarden die de 
clubs hebben opgegeven.
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Wk36 31/Aug
Wk37 07/Sep
Wk38 14/Sep 1
Wk39 21/Sep K
Wk40 28/Sep 2 1
Wk41 05/Oct 2 1
Wk42 12/Oct V V V V V
Wk43 19/Oct V V V V V
Wk44 26/Oct K 1
Wk45 02/Nov 3 2
Wk46 09/Nov 3 2
Wk47 16/Nov K 2
Wk48 23/Nov 4 3
Wk49 30/Nov 4 3
Wk50 07/Dec K 3
Wk51 14/Dec
Wk52 21/Dec V V V V V
Wk53 28/Dec V V V V V
Wk1 04/Jan K 5 4
Wk2 11/Jan 5 4
Wk3 18/Jan T T T T T
Wk4 25/Jan 4
Wk5 01/Feb K 6 5
Wk6 08/Feb 6 5
Wk7 15/Feb V V V V V
Wk8 22/Feb V V V V V
Wk9 01/Mar K 5
Wk10 08/Mar 7 6
Wk11 15/Mar 7 6
Wk12 22/Mar K 6
Wk13 29/Mar GV
Wk14 05/Apr TP
Wk15 12/Apr K 8
Wk16 19/Apr 8 7
Wk17 26/Apr KD 7
Wk18 03/May V V V V V
Wk19 10/May HV HV
Wk20 17/May 9
Wk21 24/May TP
Wk22 31/May
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