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De nieuwe IJSCO/OSBO-jeugdrating staat weer klaar voor het seizoen 2012-2013.
Na 15 jaar IJSCO/OSBO-jeugdrating is al vele jaren ingespeeld op de KNSB-jeugdrating.
Dat met name omdat de OSBO-topjeugd merendeels geen IJSCO/OSBO-jeugdtoernooien meer
speelt. Alle IJSCO, JCC en PJK-toernooien worden ook in de KNSB-jeugdrating verwerkt. Naast vele
andere landelijke toernooienen soms ook interne (jeugd)clubwedstrijden. Dus de KNSB-rating is als
speelsterkte-indicatie heel bruikbaar.
De tot nu toe gebruikelijke jaarlijkse ophoging (vaak rond de 100 punten, maar per 1 aug 2015: 20
punten) van de OSBO-jeugdrating aan de hand van de gestegen KNSB-rating levert voor de OSBOtopjeugd een steeds hogere OSBO-jeugdrating op, die boven de KNSB-rating uitstijgt zonder dat er
partijen voor zijn gespeeld.
De OSBO-jeugdrating wordt op die manier voor de OSBO-topjeugd onbetrouwbaar.
In de IJSCO en OSBO-ratinglijsten is al jaren ook de KNSB-rating vermeld. Vermeld is dan steeds de
hoogste van de KNSB-jeugdrating en de KNSB-seniorrating (mits er minimaal 20 partijen voor zijn
gespeeld). Dat blijft ook komend seizoen weer het geval.
Geheel overgaan op de KNSB-jeugdrating zou voor de indeling van de IJSCO-toernooien (de grootste
jeugdschaaktoernooi-cyclus van Nederland, die we moeten koesteren) een handicap zijn.
De KNSB-rating wordt immers per kwartaal en niet na elk toernooi bijgewerkt.
De groepsindeling van de IJSCO-toernooien aan de hand de KNSB-rating zou een kwartaal lang
hetzelfde blijven. De snelle ontwikkeling van beginnende talenten zou in de IJSCO-toernooien 3
maanden lang geen hogere groepsindelingen opleveren. Na een slecht verlopen toernooi kan niet een
groepje lager worden gespeeld met een kans op een nieuw succes.
Dus om die redenen moet de regelmatig bijgewerkte OSBO-jeugdrating gehandhaafd blijven.
Alleen de startrating voor het nieuwe seizoen is anders bepaald. Natuurlijk belangrijk voor het
ratingstijgingsklassement aan het eind van het seizoen .
Op basis van het gemiddelde verschil van de OSBO-jeugdrating en de KNSB-rating zou per 1
augustus 2015 een ophoging met 20 punten nodig zijn.
Voor degenen zonder KNSB-rating is die ophoging ook toegepast. Net als in andere jaren geldt
e
daarbij dat bij degenen met een rating van 500 of minder, de rating is opgehoogd aflopend tot 1/3 van
de ophoging. Dit is om de beginners van vorig seizoen met bijv. een rating van 150 niet op 170 te
laten starten. De nieuwe beginners van komend seizoen ontmoeten ze dan voorlopig niet, terwijl het
allebei beginners zijn.
Voor iedereen met een 1-augustus OSBO-rating hoger dan 500 en voor alle spelers in de Aleeftijdscategorie, is die meestal hogere KNSB-rating als de nieuwe OSBO-startrating 2015-2016
toegekend.
Was de huidige OSBO-jeugdrating nog hoger dan de KNSB-rating dan is als startrating het
gemiddelde van de KNSB en OSBO-rating toegekend.
Wel dienen de KNSB-ratings gebaseerd te zijn op meer dan 20 partijen.
Voor iedereen met een 1 augustus OSBO-rating lager dan 500 , maar met een betrouwbare
KNSB-rating van 500 of hoger (gebaseerd op ofwel 20 jeugdpartijen of 20 seniorenpartijen) is die
KNSB-rating toegekend als OSBO-startrating.
Ook voor hen geldt dat als de huidige OSBO-jeugdrating nog hoger dan de KNSB-rating was als
startrating het gemiddelde van de KNSB en OSBO-rating is toegekend.
Als dit gemiddelde toch nog lager is als een ophoging van de laatste OSBO-jeugdrating met 80
punten dan is die ophoging toegekend.
Voor alle anderen is de (+20) ophoging toegepast, zoals die ook voor degenen zonder KNSB-rating
is beschreven.
Bovenstaande ophoging is toegepast op alle spelers, die de laatste 2 jaar partijen voor de OSBOIJSCO-rating hebben gespeeld.
Voor OSBO-spelers, die de laatste 2 seizoenen geen partijen voor de OSBO-rating hebben gespeeld
is (zoals ook in voorgaande jaren) de KNSB-rating de OSBO-startrating geworden.

Als er gee KNSB-rating is dan is voor deze inactieve spelers de IJSCO-startrating met 50 punten
verlaagd.
Dit geldt ook voor alle jeugdschakers van buiten de OSBO, die IJSCO speelden.
De uiteindelijke gemiddelde OSBO-startrating verschilt zo nog maar nauwelijks van de gemiddelde
KNSB-rating.
Sommigen zouden een nog hogere of lagere startrating leuker hebben gevonden, maar weet wel dat
de OSBO-rating als je verkeerd bent gestart (bijv. omdat je deze vakantie fors hebt getraind) je per
IJSCO-toernooi zo 100 ratingpunten erbij kunt verdienen, zodat je OSBO-jeugdrating weer veel beter
je huidige sterkte weerspiegelt.
En natuurlijk blijft gelden: Rating is slechts een hulpmiddel om toernooien (of teams) in te delen,
of om PAS over 1 jaar te kijken of je bent vooruitgegaan of wat extra moet gaan trainen.
Ga niet elke toernooi in de put zitten omdat je rating ff is gedaald, dat is niet de bedoeling van de
rating.
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