
Omtrent boycot van het MuConsult Apeldoorns Rapidkampioenschap 
 
Deze open brief bestaat uit een drietal delen die in chronologische volgorde staan. 
Hiermee willen we u informeren over de werkwijze van de secretaris van de OSBO. 
 
Oorspronkelijke open brief            26 mei 2009 (18:24) 
Met deze open brief willen wij als organisatie van schaakvrijwilligers (SBSA) ons 
ongeloof uitspreken over de manier waarop de OSBO probeert een door de SBSA al 
jaren uitstekend georganiseerd individueel rapidschaaktoernooi in Apeldoorn te 
boycotten. Met het MuConsult Apeldoorns Rapidkampioenschap (zie www.sbsa.nl) 
organiseren we als SBSA op 13 juni een jaarlijks zeer goed ontvangen toernooi.  
Een toernooi waar zowel grootmeesters als Joesoepov en Stellwagen als ook 
enthousiaste beginnende jeugdschakers met veel plezier in hebben meegespeeld. 
Dit jaar spelen in ieder geval GM Sipke Ernst en eerdere kampioenen IM Roeland 
Pruijssers, IM Merijn van Delft en FM Stefan Kuipers mee. 
 
Toevalligerwijs organiseert de OSBO dit jaar op diezelfde dag, 13 juni, in Bennekom 
het snelschaakkampioenschap voor teams. Reden genoeg voor de in Bennekom 
woonachtige OSBO-secretaris Van Raan om aan het MuConsult Rapidtoernooi geen 
goedkeuring te geven; de toernooien zouden elkaar beconcurreren. Wat en passant 
ook betekent dat het toernooi niet geplaatst kan worden op de OSBO- en KNSB-
kalender,met als gevolg het verlies van publiciteit voor zowel het toernooi als onze 
sponsor. 
 
Op ons argument dat een individueel rapidtoernooi en een kampioenschap 
snelschaken voor teams elkaar toch niet beconcurreren is helaas nooit inhoudelijk 
gereageerd door de OSBO-secretaris. Hierbij moet worden aangetekend dat OSBO-
voorzitter Arie Schouten aangegeven heeft helemaal geen problemen te hebben met 
goedkeuring en publicatie op de kalender van de OSBO en KNSB. Op moment van 
schrijven heeft de secretaris nog steeds geen goedkeuring gegeven. 
 
Wat de gang van zaken voor ons onverteerbaar maakt is het volstrekte gebrek aan 
de wil om te luisteren naar gezond verstand en bovenal het niet willen doen wat de 
OSBO als organisatie zou moeten doen. Wij hebben altijd gedacht dat het 
bestaansrecht van de OSBO gelegen is in het ondersteunen en promoten van 
het schaken in de OSBO-regio door verenigingen en schaakinitiatieven bij te staan. 
In de kern een serviceverlenend instituut, bedoeld om de schaaksport in de OSBO-
regio te ondersteunen. 
 
Een individuele speler binnen de OSBO heeft daarnaast simpelweg het recht om via 
de OSBO- en KNSB-kalender geïnformeerd te worden over het feit dat hij in 
Apeldoorn op 13 juni de kans krijgt om eens met een grootmeester de strijd aan te 
gaan. Dit zou niet verborgen gehouden mogen worden omdat er teams gaan 
snelschaken in Bennekom. 
 
Als beide toernooien goed georganiseerd worden zijn er ongetwijfeld meer mensen 
die op 13 juni met plezier een potje gaan schaken in de OSBO-regio dan wanneer er 
alleen gesnelschaakt kan worden in teamverband. 
 
 



26 mei 2009  (20:02) 
Na een telefoontje van voorzitter Arie Schouten waarin hij meedeelt dat de OSBO-
secretaris de KNSB zal laten weten dat er wel landelijke goedkeuring kan komen (en 
dus plaatsing op de KNSB-kalender) maar dat er voor de OSBO geen goedkeuring 
gegeven wordt is voor ons de kous voorlopig af. Het blijft ons natuurlijk erg 
bevreemden dat er geen goedkeuring komt maar om na alle moeite die Arie heeft 
gedaan alsnog met een open brief over de gang van zaken te komen gaat misschien 
te ver. De ontvanger van het telefoontje en tevens schrijver van deze open brief 
besluit hierover een goed nachtje te slapen. 

   27 mei 2009 (07:42) 
Van onze sponsor hebben we een email doorgestuurd gekregen die afkomstig is van 
de OSBO-secretaris. In deze email noemt deze secretaris de organisatie van ons 
toernooi nalatig en er staan verder geen andere ontvangers dan de sponsor. Ergo, 
overleg met andere bestuursleden en openheid van zaken geven lijken deze OSBO-
secretaris totaal vreemd te zijn. 
 
Het is werkelijk een grove schande om ons als vrijwillige organisatie van een 
schaaktoernooi zo achter onze rug om zwart te maken bij onze sponsor. De 
communicatie van deze secretaris schiet schromelijk te kort en wij beginnen ons af te 
vragen of hij wel het beste voor heeft met het schaken in de OSBO-regio. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn, 
 
Martin van Dommelen (mwvandommelen@gmail.com) 
 


