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Doelstellingen Meerjarenbeleidsplan
Het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 bevat twee hoofddoelstellingen:
1. In 2014 heeft de KNSB 8 procent meer unieke leden dan in 2010
2. In 2014 staat Nederland in de Top-10 van het FIDE Landenklassement
Aan deze doelstellingen wordt in elke rapportage aan de Bondsraad aandacht besteed.
Ledenaantal
In het jaarplan 2013 is al aangegeven dat de doelstelling om in 2014 acht procent meer unieke leden te
hebben dan in 2010 niet realistisch is gebleken. Daarom zetten we erop in dat in 2014 het aantal unieke
leden niet verder gedaald is. Daarbij houden we nog steeds rekening met een daling in het aantal
verenigingsleden van 2%, en dat ook het aantal overige individuele leden verder daalt, maar dat dat
gecompenseerd wordt door groei bij Internetschaak en Schoolschaak (SpeelZ).
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Het aantal verenigingsleden daalt nog steeds, maar de daling is op dit moment nog maar een kleine 1
procent. Het aantal internetschaakleden groeit nog steeds en voor het aantal schoolschaakleden is een plan
opgesteld, dat meer kinderen op jonge leeftijd aan de schaaksport moet binden.
Top-10
Wat betreft de Top-10-doelstelling in de categorie Algemeen is vooruitgang geboekt. Nederland staat sinds
april op de negende plaats en de verwachting is dat de gemiddelde rating van Nederland in de nabije
toekomst zal stijgen. Anish Giri bezet per 1 mei de twintigste plaats op de wereldranglijst.
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Bij de dames heeft Nederland een aantal plaatsen ingeleverd en staat nu achttiende. Het verschil met plaats
10 wordt weliswaar niet groter, maar een sprong daarna toe is op korte termijn niet te verwachten.
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Online Ledenadministratie
De online ledenadministratie heeft ten opzichte van de oorspronkelijke planning enige vertraging opgelopen.
De actuele planning is als volgt:
29 april – 13 mei
13 – 21 mei
29 april – 21 mei
uiterlijk 24 mei
1 juni
15 juni
Najaar

Verenigingen testen en geven feedback aan KNSB
Aanpassen OLA
Conversie / ‘uitwisseldag’ en ‘Access en OLA naast elkaar’ testen
Formeel besluit stuurgroep over uitrol (GO/NOGO)
Laatste volledige conversie Access
Uitrol OLA naar selecte groep bonden
Overige uitrol

Het is niet mogelijk om voor de vakantie alle verenigingen over te zetten naar het nieuwe systeem. Het is
niet verstandig om verenigingen in of vlak na de vakantie over te laten gaan naar het nieuwe systeem.
Daarom zal dat voor een groot deel ook in het najaar gebeuren als het grootste deel van de mutaties achter
de rug is.
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Financiën
Wat betreft financiën zijn er twee ontwikkelingen op het gebied van subsidies. Ten eerste ontvangt de KNSB
in 2013 eenmalig een afbouwsubsidie van 30.000 euro vanuit het ministerie van VWS. Die was niet begroot.
Omdat de subsidie incidenteel is, zal hij ook voor incidentele uitgaven worden gebruikt, waar bij de focus ligt
op Talentontwikkeling en in tweede instantie Topschaak, de twee beleidsterreinen die het hardst zijn geraakt
door de bezuinigingen.
Ten tweede vallen de inkomsten van de Lotto tegen, wat zijn weerslag heeft op de afdracht van de Lotto aan
de sport. Dat leidt er toe dat de subsidies vanuit NOC*NSF in 2014 ongeveer 5% lager zullen zijn dan in
2013. Dat komt voor de KNSB neer op een bedrag van ongeveer 15.000 euro. De consequenties voor 2015
en 2016 zijn nu nog niet duidelijk.
VOG regeling
De regeling waarbij gratis VOG’s worden verstrekt aan vrijwilligers in de sport is door het ministerie met nog
een jaar verlengd. Inmiddels hebben veertien schaakverenigingen zich online aangemeld.
World Cities Team Championship in El Ain
Op de valreep van 2012 is het team ‘Hoogeveen’ wereldkampioen geworden op het World Cities Team
Chess Championship. Dat WK werd van 21-29 december gehouden in Al-Ain (Verenigde Arabische
Emiraten).
Het team bestond uit:
1. Anish Giri
2. Ivan Sokolov
3. Sergey Tiviakov
4. Jan Smeets
Met name Sergey Tiviakov werd de held van het team door in de kwartfinales een nederlaag van Jan
Smeets op bord 4 te compenseren met een overwinning op bord 3 – waardoor niet Saratov (Rusland) maar
Hoogeveen doorging naar de halve finale. In de halve finales werd Tashkent met 3-1 verslagen
(overwinningen van Giri en Sokolov). Waarna in een spannende finale Baku met 2,5-1,5 naar de tweede
plaats werd verwezen, dankzij opnieuw een overwinning van Tiviakov.
Op 15 februari 2013 is het team in Hoogeveen gehuldigd door de burgemeester.
NK Amsterdam
De Nederlandse Kampioenschappen vinden plaats van 5-11 juli in Amsterdam. De locatie is het Science
Park, waar ook tegelijkertijd een internationaal open schaaktoernooi wordt gehouden.
NK Algemeen
Ivan Sokolov
Jan Smeets
Erwin l'Ami
Robin van Kampen
Dimitri Reinderman
Sipke Ernst
Wouter Spoelman
Roeland Pruijssers
gemiddelde rating

FIDE
2643
2639
2634
2588
2585
2561
2550
2540
2593

NK Vrouwen
Zhaoqin Peng
Martine Middelveld
Tea Lanchava
Lisa Schut
Marlies Bensdorp
Anne Haast
Iozefina Paulet
Arlette van Weersel
gemiddelde rating

2395
2136
2296
2289
2252
2270
2228
2189
2257
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Competitie
Het team van En Passant uit Bunschoten-Spakenburg is winnaar geworden van de Meesterklasse en
daarmee Kampioen van Nederland. Tijdens de gezamenlijke slotronde verloor de landskampioen in eigen
huis wel van SO Rotterdam. BSG uit Bussum versloeg in een onderling duel Kennemer Combinatie met 5,54,5 waardoor het team uit Haarlem degradeerde. De Stukkenjagers uit Tilburg waren al gedegradeerd.
Volgend seizoen promoveren LSG (Leiden) en Max Euwe (Hengelo) naar de meesterklasse.
Bekerfinale
Op 9 mei werd de bekerfinale gespeeld in het clubgebouw van En Passant. Geplaatst waren de vier
groepswinnaars: Zukertort Amstelveen, S.C. Utrecht, Groninger Combinatie en HMC Calder.
De beker werd gewonnen door HMC Calder uit Den Bosch dat in de finale de Groninger Combinatie
versloeg.
Topschaakprogramma – NOC*NSF
Het topschaakprogramma en de besteding van de top-10 subsidie voor 2013 zijn gepland. Daarbij is het
programma van Anish Giri in eerste instantie leidend, maar is er daarnaast ook nog enige ruimte voor
ondersteuning van andere talenten/topschakers.
De nieuwe begroting voor het zogeheten investeringsplan is ingediend bij NOC*NSF voor 1 april 2013. Een
nieuwe begroting was nodig omdat het toegewezen bedrag van € 90.000,- lager was dan het oorspronkelijk
aangevraagde bedrag.
Meetmomenten
De meetmomenten voor de A- en B-statussen zijn weer afgesproken met NOC*NSF. Op dit moment zijn
Anish Giri, Loek van Wely, Ivan Sokolov, Jan Smeets en Daniel Stellwagen in het bezit van de A-status. Na
1 juli 2013 gaan de voorzieningen die bij de status horen wijzigen. NOC*NSF gaat ook onderscheid
aanbrengen tussen de topsporters.
NS businesscard
De KNSB heeft 5 talenten kunnen opgeven bij NOC*NSF voor een NS-businesscard. De talenten kunnen
daarmee gratis met de NS reizen.
Licentieregeling voor spelers vanuit FIDE
De Presidential Board van de FIDE heeft op 25 januari 2013 een licentieregeling voor spelers afgekondigd.
Tegen een dergelijke regeling had de KNSB eerder (Krakow 2011) geprotesteerd, en die is toen van de
agenda gehaald. Nu had het FIDE bestuur plotseling, en tegen de statuten van de FIDE in, de
licentieregeling alsnog goedgekeurd. Deze zou per 1 juli 2013 worden ingevoerd.
De KNSB heeft daarop een protestbrief opgesteld, en Herman Hamers heeft daar met succes internationale
steun voor gezocht. Nog voordat wij onze protestbrief daadwerkelijk aan de FIDE hadden verstuurd heeft de
FIDE het bestuursbesluit over het opzetten van licenties voor spelers ingetrokken met een 2-regelige mail
vanuit het FIDE secretariaat op 12 februari. Ongetwijfeld omdat ze lucht hadden gekregen van de
protestactie die wij op touw hadden gezet.
Wij hadden al steun van 24 landen waaronder de grote schaaklanden Rusland, Amerika, Oekraïne,
Hongarije, Spanje, Duitsland, Polen, Frankrijk en Engeland. Van de wereldtop steunden 10 van de 15 landen
de protestbrief.
Breedteschaak
Ledenwerfteam
In de eerste helft van 2013 heeft het Ledenwerfteam de vorig jaar ingezette lijn doorgetrokken door zich
meer op een beperkt aantal maatwerktrajecten te gaan richten. Door het vertrek per 1 januari van mevrouw
Van Weersel uit het Ledenwerfteam, konden echter niet alle geplande activiteiten voortgang vinden. Zo is de
e
4 cyclus van de Internettrainingen voor volwassenen naar later dit jaar geschoven en is de organisatie van
de landelijke workshop uitgesteld.
Het Ledenwerfteam heeft zich wel kunnen richten op de ondersteuning van clubs bij de aanvragen voor
Sportimpuls. Sportimpuls is een nieuwe subsidie van VWS waarmee een schoolschaakproject in de eigen
buurt van een vereniging kan worden bekostigd voor de opstart van een project in de eerste twee jaar.
Daarnaast zijn Schaakchallenges, SpeelZ- en Internetprojecten georganiseerd en is advies verstrekt aan
clubs die hun probleem of idee via het webformulier op de KNSB site hadden voorgelegd aan het
Ledenwerfteam. Het Ledenwerfteam zal in de loop van 2013 versterking gaan krijgen door de inzet van
freelance specialisten. Zo is mevrouw E. van Roon van de succesvolle SpeelZ project in Den Bosch ingezet,
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mevrouw P. Schuurman als deskundige in Eindhoven, de heer P. Scheermeijer in Amsterdam, de heer P.
Losekoot in Elburg en in Soest en heeft de heer J. Delemarre zijn medewerking toegezegd bij de
ontwikkeling van het schoolschaakproject.
Sportimpuls aanvragen voor schoolschaakproject
Uiteindelijk hebben drie verenigingen en een stichting, met behulp van het Ledenwerfteam een lokaal
schoolschaakplan opgesteld en een aanvraag ingediend. Dat waren SV Caïssa Elburg, SV Tornado Druten
(gemeente West Maas en Waal), SK Vegtlust Maassen en Schaakschool Indische Buurt Amsterdam. In juni
2013 wordt bekend welke projecten zijn toegekend. De KNSB kan zelf geen aanvraag voor Sportimpuls
doen, maar helpt de instanties met het opstellen van de plannen en het opstellen van de begroting. Per
aanvraag gaat het om € 20.000 tot € 50.000 voor een project van twee jaar. In maart 2014 is het volgende
moment om plannen in te dienen.
Schoolschaakplan 6-9 jaar
Over het algemeen is positief op de plannen voor het stimuleren van schoolschaak voor de 6-9 jarigen
gereageerd. De reacties tot nu toe laten zien dat men zich herkent in de zaken die beschreven staan en men
vindt het ook belangrijk dat er voor dit onderwerp extra initiatieven komen.
In 2013 zijn twee aparte bijeenkomsten georganiseerd op 26 januari in Utrecht en op 30 maart in Waalwijk.
In januari is de opzet van een nieuw Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar vanaf 2014 besproken. Deze is
vervolgens uitgewerkt en in maart met de verenigingen besproken. Daar is ook het organiseren van
schaaklessen op scholen in de eigen omgeving aan de orde gekomen.
De verenigingen hebben in mei vervolgens allemaal een inschrijfformulier ontvangen waarmee ze kunnen
intekenen op het Schoolschaakplan 6-9 jaar en hoe ze ondersteuning kunnen krijgen.
Verenigingen tekenen voor twee zaken in:
1) Organisatie van een jaarlijkse voorronde voor het Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar vanaf 2014;
2) Fungeren als aanspreekpunt voor schaaklessen op scholen in de eigen omgeving.
De eerste 15 verenigingen hebben op 30 maart al direct de intentie uitgesproken hierop in te gaan tekenen.
Bijeenkomst regionale jeugdleiders op 30 maart in Waalwijk
Tijdens de bijeenkomst op 30 maart van regionale jeugdleiders in Waalwijk stonden het
Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar, het Scholierenlidmaatschap en de aanlevering van toernooien voor de
jeugdrating centraal als onderwerpen.
Met het nieuwe Schoolschaaktoernooi 6-9 jaar ging men akkoord, zolang de regionale bonden in eerste
instantie maar niets extra’s hoeven te doen. Pas als de lokale voorronden groot genoeg zijn en het zinvol is
om een regionale halve finale te organiseren, zal men het oppakken.
De opzet van het Scholierenlidmaatschap is goed ontvangen. Of dit lidmaatschap ook bij andere
jeugdtoernooien zoals Grand Prix's, een rol kan gaan spelen, wacht men af.
Bij de discussie over het aanleveren van zoveel mogelijk regionale evenementen voor de jeugdrating, stond
het praktische aspect centraal. Het aanleveren van ratingbestanden is belangrijk voor de spelers die hiermee
iets van de bond terugkrijgen, alsmede voor de controle van het lidmaatschap dat daardoor automatisch
wordt meegenomen.
SpeelZ projecten
Het aantal SpeelZ leden schommelt dit seizoen rond de 800 à 900. Twee derde komt van de vier grootste
projecten in Den Bosch (HMC), Eindhoven (WLC en ESV), Amsterdam West (SV Het Probleem) en
Amsterdam Oost (Schaakschool Indische Buurt).
Slim.nl Schaakchallenge
e
Op 24 april is de 11 Slim.nl Schaakchallenge in het Bogerman College in Sneek georganiseerd. Kinderen
van 11 verschillende basisscholen en van het Bogerman College zelf namen het op tegen de Friese
kampioen Migchiel de Jong en Jeugdtalent Anna-Maja Kazarian. Hans Böhm was weer dagpresentator en
gaf ook een lezing aan de aanwezige ouders. Leden van het ledenwerfteam verzorgde de
Internetschaakworkshop.
Verenigingsprijzen
In januari zijn de KNSB verenigingsprijzen door Hans Böhm en Franck Steenbekkers van het ledenwerfteam
in Wijk aan Zee uitgedeeld. Dit keer was gekozen om de drie verenigingen te belonen die zich op de
verschillende ledenwervingsterreinen hadden onderscheiden. SK Vegtlust Maarssen won de
Ledenwervingsprijs voor de per saldo over 2012 meeste nieuwe clubleden. HMC won de SpeelZ –
schoolschaakprijs voor meeste SpeelZ leden en SV De Pion Roosendaal voor die van meeste
Internetschaakleden.
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Jeugdevenementen
Internetschaak Jeugd Grand Prix
e
De 2 cyclus van de Internetschaak Jeugd Grand Prix kent een stijgende belangstelling. Met gemiddeld 80
e
tot 100 deelnemers per keer, staat het seizoentotaal na 7 van de 8 toernooien op 140 tegen 100 in het 1
seizoen. De Internetschaak Jeugd Grand Prix is een belangrijk instrument om de jeugd aan het
Internetschaken te krijgen.
e

1 klasse A Jeugdclubcomptetitie
Op 16 maart werd in Spijkenisse gespeeld met vier teams in de poule NWZ en in Amersfoort in de poule NO
met drie teams beiden voor een plaats in de Promotieklasse A 2013. In de poule midden (SGS) strijden vijf
teams in een dubbele competitie nog via uit- en thuiswedstrijden om een laatste plek.
Halve Finale B meisjes
Op 16 maart hebben drie meisjes B in Amersfoort gestreden om de laatste twee plaatsen op het NK Jeugd.
Ashley Parren en Villa Siu behaalden deze plekken.
NK E individueel Waalwijk
e
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart is voor de 9 maal op rij het NK E georganiseerd in Waalwijk door de
SBSB (Stichting ter Bevordering van de Schaaksport Brabant). De 60 deelnemers t/m 10 jaar streden om de
NK titels en de uitzendplaatsen in deze categorie. De titels gingen Eelke de Boer (NOSBO) en Eva
Zijdemans (SBO). Eelke moest zich nog wel in een barrage bewijzen tegen ook NOSBO speler Tycho
Bruggink dat de titel toch hij echt voor hem was. Deze won hij echter glansrijk met 2-0. Beide hebben zich
voor de EJK geplaatst, samen met Eva en nummer twee bij de meisjes Alisha Warnaarn (LeiSB).
Slim.nl NK Schoolschaken Voortgezet Onderwijs
Op vrijdag 12 april is de teamfinale van het Slim.nl NK Schoolschaken VO voor de tweede maal in NEMO in
Amsterdam georganiseerd. Het was een groot feest. De Gymnasia van het Felisenum Velsen en Stedelijk
Leiden wonnen de twee titels (resp. bovenbouw en onderbouw).
NEMO had zelf ook voor een paar leuke extra attributen gezorgd als aankleding. Zo waren er twee grote
zwart wit schaakstukken (ballonnen) te bewonderen en was een schaakmat café ingericht waar
schaaktaartjes en -bonbons werden uitgeserveerd.
Hans Böhm en Franck Steenbekkers hebben gelijktijdig met het NK, twee workshops: “Leer schaken in een
half uur” en “Hoe werkt het schaakbrein” verzorgd. Ook de pers (NRC, NH Dagblad en veel lokale bladen
van de winnende scholen) heeft over het evenement geschreven zowel over het NK en de scholen, als over
de workshops.
Aan de vier kwalificaties op vrijdagmiddagen in februari en maart hebben in totaal 20 teams meegedaan en
in totaal bijna 100 spelers. Dat is een verdubbeling met vorig jaar. Vooral hoopgevend is dat de winst van
scholen komt die nog niet eerder hebben meegedaan. De scholen van afgelopen jaar waren er vrijwel
allemaal weer bij.
NK Jeugd A-C categorie in Sneek
Van 27 april t/m 5 mei is in Sneek het NK jeugd georganiseerd in de categorieën t/m 14, 16 en 20 jaar.
Locatie was het Bogerman College, voor vele Friesen bekend als de locatie voor de Friese
jeugdkampioenschappen. 102 deelnemers streden in 6 categorieën (3 jeugd en 3 meisjes) om de NK titels
en de uitzendingsplekken voor de Europese Jeugdkampioenschappen.
Wat de leden van de organisatie van schaakclub Sneek vooraf een beetje hoopte, gebeurde direct. Na 50
jaar werd een Fries kampioen bij de A jeugd. Nick Maatman uit Oldeholtpade behaalde 7,5 uit 9 en is
daarmee de opvolger van Eddie Scholl die in 1963 de nationale jeugdtitel opeiste.
e
Anne Haast (NBSB) legde beslag op de A meisjestitel. Zij werd overigens ook 3 bij de Jeugd algemeen een
prestatie die alleen Bianca Muhren ooit heeft behaald.
Bij de B jeugd was het bijzonder spannend tot en met de slotronde en werd in een rechtstreeks duel Alik
Tikranian (NBSB) kampioen door Stijn Gieben (HSB) tot dan de koploper te verslaan. Timardi Verhoeff
(NHSB) was een dag eerder al zeker van de titel bij de B meisjes.
Bij de C jeugd was het nog spannender. Robby Kevlishvili (HSB), Robin Lecomte (RSB) en Joris Gerlagh
(NBSB) eindigden gelijk en moesten via een barrage uitmaken wie de titel toekwam. Na 5 van de 6 ronden
van de barrage had Robin Lecomte de beste kansen, maar kon het toch niet bolwerken tegen de al
uitgeschakelde Joris Gerlagh. Robby Kevlishvili werd daardoor tot zijn eigen verrassing toch nog kampioen,
voor Robin en Joris. Bij de C meisjes prolongeerde Cheryl Looijer (NHSB) haar titel.
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Kadervorming
Het aantal geslaagden tussen december 2012 en april 2013 zijn voor de volgende cursussen:
• Schaaktrainer 1 Eindhoven (11 geslaagd)
• Schaaktrainer 1 Alphen aan de Rijn (7 geslaagd)
• Schaaktrainer Stap 1, Rotterdam (12 geslaagd)
• Schaaktrainer 1 Arnhem (8 geslaagd)
• Schaaktrainer 2, Almere (1 deelnemer geslaagd, 13 deelnemers gingen niet op voor het examen)
• Schaaktrainer 2 Amsterdam (14 deelnemers, waarvan reeds 4 geslaagd)
• Scheidsrechter A Den Haag (5 geslaagd)
• Scheidsrechter A Groningen (8 geslaagd)
• Scheidsrechter A , Arnhem (10 geslaagd)
• Indelingsdeskundige A O-Souburg ( 6 geslaagd)
• Indelingsdeskundige A herexamen Den Haag (1 geslaagd)
• Scheidsrechter C (3 Nationaal Arbiters)
Cursussen die zijn gestart maar nog niet zijn afgerond:
• Schaaktrainer 1 Arnhem (11 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Haarlem (12 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Leiden (4 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Leidsche Rijn (15 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Hardenberg ( 9 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Zaandam (15 deelnemers)
• Schaaktrainer 1/2 Groningen (7 deelnemers)
• Schaaktrainer 2 Hintham (10 deelnemers)
• Schaaktrainer 2 Rotterdam (15 deelnemers)
Voor de cursus Scheidsrechter A en Indelingsdeskundige A is een opfrisavond georganiseerd, deze avond
was zeer succesvol en leverde voor velen net het verschil om nu wel voor het examen te slagen.
26 Scheidsrechters/Wedstrijdleiders A staan aangemeld als stagiair, na het goed doorlopen van 5 stages
verdienen zij het diploma Scheidsrechter/Wedstrijdleider B. er staat geen einddatum voor het doorlopen van
alle stages, in deze periode hebben 3 Scheidsrechters hun stage voltooid.
Informatie
In 2012 zijn wij begonnen met de cursuskalender hierop staat een overzicht van de cursussen die we bij
voldoende deelname starten.
Cursussen die worden aangevraagd worden daar bijgezet.
De kalender op de website blijkt een waardevolle toevoeging te zijn voor het werven van cursisten alleen
blijkt het niet voldoende te zijn om cursisten te krijgen. Er is dan ook afgesproken om de cursuskalender ook
in Schaakmagazine te plaatsen.
Er is zoveel mogelijk geprobeerd om cursussen doorgang te laten vinden, dit om lang wachtende cursisten
tegemoet te komen. Hierdoor is een cursus in Leiden gestart met maar 4 deelnemers, wel is gebleken dat dit
te weinig is om een leuke en actieve cursus met veel interactie te houden.
In de periode zijn alle cursussen doorgegaan, wel is een cursus verplaatst naar een latere startdatum.
Workshop trainers
Vladimir Chuchelov heeft op 24 januari een workshop gegeven voor KNSB trainers. Het onderwerp was het
begeleiden van jeugdtalenten op internationale toernooien.
Talentontwikkeling
Invulling bezuinigingen
De fulltime-functie van talentcoach is per 1 januari 2013 omgezet naar die van coördinator
talentontwikkeling. Deze heeft twee dagen per week beschikbaar en zal zich met name richten op de
kernactiviteiten: coördineren trainingsprogramma’s voor statushouders, organiseren van de
jeugduitzendingen en de organisatie van de stertrainingen. Andere activiteiten en initiatieven op
talentontwikkelingsgebied worden waar mogelijk ondersteund, maar kunnen niet gegarandeerd worden.
7

Voorbereidingen organisatie stertrainingen
Er is een begin gemaakt met de organisatie van de stertrainingen voor volgend seizoen. De vorig jaar
ingeslagen weg waarbij vooral op de lagere stergroepen wordt gefocust om zodoende het aantal groepen en
deelnemers te verhogen zal worden voortgezet. Er is goede hoop dat de stertrainingen komend seizoen
weer vrijwel landelijke dekking zullen hebben (met in ieder geval 1-stergroepen in 11 van de 13 regionale
bonden).
Daarnaast zal geprobeerd worden ook het aanbod voor de sterkere jeugd te verbeteren. Zij krijgen hiertoe
een aanbod voor sterke 4* en 5* groepen. Deze zullen noodzakelijkerwijs meer centraal georganiseerd
worden.
Wat betreft organisatie zal de KNSB de regie blijven behouden, maar zal waar mogelijk samenwerking
gezocht worden met regionale partners (regionale bonden, organisatorische sterke clubs en stichtingen).
Deze partners kunnen helpen bij het vinden van een contactpersoon, sponsoren, een geschikte
trainingslocatie en helpen bij de selectie van de deelnemers.
Groningen
Eind december heeft een flinke groep jeugdspelers deelgenomen aan het Schaakfestival in Groningen. De
organisatie stelde geheel gratis overnachting op het hotelschip de Mars beschikbaar en de begeleiding werd
door de KNSB verzorgt.
Belangrijkste conclusie van de evaluatie was dat dit initiatief door deelnemers zeer gewaardeerd werd.
Zowel de organisatie van het Schaakfestival als de KNSB willen daarom graag ook komend jaar dit initiatief
voortzetten.
Uitzendingen
Er is een ouderbijeenkomst geweest waarin gezamenlijk is nagedacht hoe het wegvallen van subsidie voor
de jeugduitzendingen kan worden opgevangen. De hoofdlijn hierin was om vooral niet teveel te bezuinigen
op de kwaliteit en het aantal deelnemers en het veel meer te zoeken in creatieve besparingen en het zoeken
van sponsoren.
Trainingsweekend
Het trainingsweekend dat op 22 en 23 juni zal worden gehouden zit inmiddels vol (50 deelnemers) en zal
geheel kostendekkend kunnen draaien. Het doorberekenen van de overheadkosten bleek geen
belemmering voor deelname.
Wel is een duidelijke verjonging van het deelnemersveld te zien. Er wordt gekeken of het mogelijk is voor de
oudere jeugd een apart trainingskamp te organiseren in een voor hen gunstiger periode.
Naast trainers Boris Friesen, Lisa Hortensius, Geon Knol en Pascal Losekoot en Ted Barendse zal Dolf
Meijer als coördinator het hele weekend aanwezig zijn om zowel de trainers te bekijken en van feedback te
voorzien alsmede hen de mogelijkheid te bieden bij elkaar te gaan kijken.
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