Aan iedereen die betrokken is bij jeugdschaak in Nederland
Wij zoeken steun voor de Super-GP
Wij leggen in dit document uit wat we met de Super-GP beogen, waarom we denken dat
deze formule iets toevoegt voor een belangrijke doelgroep (namelijk de gevorderde jeugd)
en wat we tot nu toe bedacht en gepland hebben.
We zijn er enthousiast over, en hopen er anderen ook enthousiast voor te krijgen. En ook
hopen we dat dat iedereen die hier goede ideeën, suggesties (of misschien zelfs ervaringen)
over heeft deze met ons wil delen. Hoe meer feedback, hoe beter. Uiteindelijk gaat het erom
dat we met z’n allen proberen het schaakaanbod voor de gevorderde jeugd interessanter te
maken.
Wij zien ieders reactie tegemoet:
 Tips
 Toernooien en contactpersonen die mogelijk mee willen doen
 Hulp bij de verdere uitbouw
 Ideeën voor prijzen voor de cyclus

Toernooien tussen GrandPrix en Weekendtoernooien: De Super-GP
De schaakbond en regionale bonden bieden jeugdspelers een heel palet aan toernooien. Ze
gaan van schoolschaak en informele toernooien naar GrandPrix-toernooien. En daarna zie je
een (te) klein deel van de spelers opduiken in jeugd-NK’s, weekendtoernooien en andere
toernooien voor volwassenen.
Wij denken dat er hier een gat valt. Dat wordt deels ingevuld door fraaie
jeugdweekendtoernooien, maar dat zijn er maar een paar, en bij sommige bonden zijn de
topgroepen van de GrandPrix-toernooien wat sterker.
De Super-GP vult dit aanbod aan met als voordelen:
 Makkelijk te organiseren
 Langer speeltempo
 Meer speciaal dan een GrandPrix
 Sommige GP’s op zaterdagen, sommige op zondagen
 Makkelijk in te plannen voor ouders en kinderen (niet een heel weekend; ideaal om
te combineren als een jonger zusje/broertje meedoet aan de gewone grand prix)
 Spelen tegen spelers uit andere bonden
 Een duidelijke cyclus die goed is uit te leggen aan spelers en ouders

Over de Super-GP
De Super-GP werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, toen alleen nog in de SGA (onder
de naam Champions League) en de HSB (in een iets andere opzet). Dit jaar komen er
toernooien in de LeiSB, en er zijn ook contacten met de SGS en RSB. De KNSB ondersteunt
het initiatief van de regionale bonden dus de Super-GP kan de komende maanden nog flink
groeien.
Dit jaar zullen er naar verwachting ten minste 10 toernooien zijn. Die worden aangekondigd
op de KNSB-site en bij de betrokken bonden.

Voor wie is de Super-GP bedoeld?
Wij richten ons op de groep met een rating van 1100 à 1200 tot 1900. Belangrijker is het
soort speler dat er komt: Echte schakers, die een toernooi willen spelen met tegenstand,
waar je beter wordt door te analyseren met de toernooicoach. En niet steeds tegen dezelfde
spelers van je eigen bond. Liefst zonder rondrennende kinderen. Met prijzengeld. En dat
alles op één dag, in een bestaande infrastructuur, dus makkelijk in te plannen.
De deelnemers zijn dus:
 Jonge talenten (misschien voor zover ze al de belangstelling en de rust hebben om
eens goed voor een partij te gaan zitten)
 Middelbare scholieren, en dan juist óók de kinderen die niet meedoen aan NK’s, en
ook (nog) niet aan volwassenen-toernooien

De opzet van de Super-GP









Toernooien op 1 dag, vaak op dezelfde dag als een GrandPrix-toernooi
Vierkampen, dus langere partijen dan in de GrandPrix
Geldprijzen
Minimumrating 1100 à 1200, en dus ook oudere deelnemers
Verplicht noteren
Toernooicoach aanwezig
Aparte rustige speelruimte
Inschrijfgeld bijvoorbeeld €7,50, prijzen €20,= en €12,50 per groep; je schiet er dus
iets bij in

Wij willen graag dat we in 2017-2018 blijvend op de kaart komen
Ons ideaalbeeld is dat alle regionale bonden één of meer bestaande GrandPrix-toernooien
zouden aanzoeken om een Super-GP erbij te leveren.
De organisatie is heel eenvoudig Je hebt (in een bestaande Grand Prix accommodatie) een
zaaltje nodig en een toernooicoach (speler van 2000+, op vrijwilligers-basis) die ook de
uitslagen noteert en als arbiter optreedt. Of een toernooicoach en een arbiter als je twee
mensen beschikbaar hebt.

Wat willen wij nog doen voor we van start gaan
Wij zijn natuurlijk ook gewoon vrijwilligers dus alles gaat tussen ons gewone werk door, en
stap voor stap. Niet alles is nog uitgekristalliseerd en geregeld maar we willen nu wel
doorpakken voor komend seizoen:
 We gaan nog verder met de communicatie en werving, een logo, uitnodigen via
trainers, bonden, etc.
 We willen meer toernooien en meer bonden aanhaken; daar is deze brief ook voor
natuurlijk
 Wij willen er een cyclus van maken, met vermelding op landelijke site
(aankondigingen, uitslagen, standen)







We denken na over een aantrekkelijke manier van indelen. Het lijkt ons niet zo fijn
als je moeder jou en 2 vriendjes naar een andere provincie rijdt, en je daar ziet dat je
met hen in de poule bent ingedeeld.
We moeten ook een slim systeem bedenken om tot een landelijke ranglijst te komen,
dat wel uitnodigend/stimulerend is om ook in andere regio’s te spelen, zonder dat
het alleen maar iets wordt voor diehards die overal aan meedoen.
We denken aan prijzen aan het eind van het jaar (voor verschillende categorieën,
bijvoorbeeld rating 1200-1300, 1300-1400 etc., en dan naar de rating per begin van
het jaar)
We willen bij onder meer de KNSB budget aanvragen, onder andere voor prijzen

Alle bonden kunnen onze helpen door ons te steunen, tips te geven, te helpen en
toernooien toe te voegen. Dan worden de andere stappen ook makkelijker.

De volgende toernooien zijn nu al zeker
Er komen ongeveer 10 toernooien, kan ook meer worden. Op dit moment (juli 2017) zijn al
zeker:
 23 september Leiderdorp
 1 oktober VAS
 8 oktober SHTV
 15 oktober Almere
 7 januari Caissa
Alvast bedankt voor jullie steun!

En wie zijn wij?
Wij zijn een paar mensen (2 vaders en 1 net-nog-jeugd-schaker/GP-leider) die ieder voor zich
al een tijdje met dit idee rondliepen. Doordat in afgelopen seizoen de Haagse Bond en Groot
Amsterdam met hun initiatieven kwamen en we daarover informatie uitwisselden, raakten
we hierover met elkaar in gesprek en is dit initiatief ontstaan. In eerste instantie op
persoonlijke titel, maar gelukkig zijn we erin geslaagd om ook de KNSB hiervoor te
interesseren. Hopelijk lukt dat ook bij de regionale bonden. We staan open voor alle vragen,
tips, noem maar op.
Hartelijke groet,
Tjeerd de Zoeten (Voorschoten)
Max Kanbier (Promotie/Zoetermeer)
Tigran Spaan (SGA)
email: super-gp@schaakbond.nl
PS: we zijn ook op het ONJK en gaan graag met iedereen in gesprek!

