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Rapportage aan Bondsraad november 2013
Financiële prognose
Naar verwachting zal de KNSB een positief operationeel resultaat halen, terwijl een klein negatief
resultaat was begroot. Daar komt nog bij dat er een eenmalige meevaller van 30.000 euro is geweest
in de vorm van een afbouwsubsidie van het ministerie van VWS. Meer details staan in de begroting
voor 2014, waarin ook de prognose voor 2013 is opgenomen.
Ledenaantal
Het ledental van verenigingen daalt nog steeds met circa 1,5% per jaar. Daar staat groei op het
gebied van internetschaak tegenover. In het jaarplan 2014 staan hierover meer details.
Online ledenadministratie
De uitrol is gestart. In een apart document wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.
VOG regeling
De tijdelijke regeling waarbij gratis VOG’s worden verstrekt aan vrijwilligers in de sport is in 2013
omgezet in een structurele regeling. Inmiddels hebben zeventien schaakverenigingen van de
subsidieregeling gebruik gemaakt.
Internationale zaken
Herman Hamers heeft Nederland vertegenwoordigd op het FIDE Congres in Tallin.
Breedte- en jeugdschaak
Ledenwerving
Ondanks dat de meeste verenigingen in de zomermaanden stil komen te liggen, zijn enkele
verenigingen druk bezig geweest met versterking van hun vereniging en/of met het voorbereiden van
ledenwervingsprojecten. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: Opzetten schoolschaaklessen,
werving van nieuwe 55 plussers, beginnerscursus voor volwassenen, advies bij de inrichting van de
jeugdafdeling, hulp bij modernisering van de website, juridisch advies over een fusie.
Deze verenigingen hebben, indien van toepassing, tevens een subsidie van € 200 ontvangen als
tegemoetkoming in de kosten en ter stimulering van hun activiteit.
Aanmelden leden
In september hebben een paar verenigingen zich gemeld met het verzoek hen te helpen om hun
ledenlijst compleet te krijgen. Een vereniging heeft hierop een masterclub opgericht voor hun overdag
afdeling voor 50 plussers, een andere heeft de contributie aangepast en heeft hun recreantengroep
als lid aangemeld.
Een belangrijk ander traject is het compleet krijgen van de ratingrapportages van jeugdtoernooien met
uitsluitend clubleden, scholierenleden of ratingleden. De NOSBO heeft hier het voortouw genomen.
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Schoolschaakplan 6-9 jaar
Na de besluitvorming in Bondsraad van juni rond het Scholierenlidmaatschap, konden vervolgens de
nodige zaken worden uitgewerkt voor het Schoolschaakplan 6-9 jaar. Er is informatie gepubliceerd op
de KNSB website, in de nieuwsbrief en in Schaakmagazine. In oktober volgt nog een mailing naar
verenigingen met aparte folders voor de school, club en ouders.
De eerste 25 verenigingen hebben zich inmiddels gemeld om een voorronde te organiseren voor het
schoolschaaktoernooi voor de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs.
Scholierenleden en SpeelZ projecten
In september is het altijd een drukke maand met de start van veel schoolschaaklessen.
De grootste projecten zijn nog altijd Den Bosch (HMC), Eindhoven (WLC en ESV) en Amsterdam
West (SV Het Probleem) en Amsterdam Oost (Schaakschool Indische Buurt).
Daarnaast weten scholen uit andere gebieden de leskisten nog altijd te vinden. Een overzicht van de
bestellingen van september: Bloemendaal, Gennep, Haarlem, Halsteren, Leidschendam, Souburg,
Tilburg, Zaandam, Zoetermeer en Zwolle.
De eerste school voor het nieuwe scholierenlidmaatschap van € 7,50 heeft zich gemeld op 24
september 2013. Dat is de CBS De Borgstee uit Grijpskerk met de eerste 30 scholierenleden. Enkele
van hen gaan direct aan de Grand Prix meedoen van de NOSBO. Alle scholierenleden ontvangen
daarnaast een licentie voor Chess Tutor 1.
Slim.nl Schaakchallenge
e
Op 9 oktober 2013 vindt de 12 slim.nl Schaakchallenge plaats in Hoogeveen. De voorbereidingen
hiervoor zijn ruim een jaar geleden al gestart. WGM Tea Lanchava zal samen met Hans Böhm de
simultaans voor haar rekening nemen. Deze Schaakchallenge is de laatste in de huidige reeks.
Vervolgens gaat een nieuwe serie van start waarbij de organisatoren de keuze hebben om ook voor
een 2 uurs-programma te kiezen (nu uitsluitend 4 uurs). Op 8 december 2013 zal Helmond (Dr.
Knippenbergcollege) de eerste in deze reeks zijn, gevolgd door Gorinchem (RSG Gomarus, 22
januari) en Schijndel (Elde College, 12 februari).
Trainingen en partijanalyses Internet voor volwassenen
e
In juli is de voorbereiding gestart voor een nieuwe cyclus (4 ) met trainingen en partij analyses op
Internet voor volwassenen. In oktober 2013 starten de trainingen bestaande uit vijf lessen van 1,5 uur.
De trainingen en analyses worden geconcentreerd op maandag- en woensdagavonden en
zondagmiddagen. Nieuw is dat gedurende deze cyclus bij voldoende belangstelling een of meerdere
groepen met deelnemers met een rating tot 1400 of zonder rating worden gemaakt. Alle andere
ratinggroepen waren al vertegenwoordigd.
Voorbereiding Nationale Sportweek 2014
Op 10 juli is een eerste bijeenkomst georganiseerd in Utrecht, waarbij de vertegenwoordigers van een
tiental verenigingen, aangevuld met de Motiefgroep schaken, hebben gesproken over de opzet van
een Nationale schaakweek of dag. Er zijn veel ideeën geopperd. In ieder geval was er genoeg
enthousiasme om als georganiseerde schaaksport voor het eerst deel te nemen aan de volgende
Nationale Sportweek in april 2014 (zaterdag 19 april t/m zaterdag 26 april 2014).
Voordelen: Je benadrukt schaken als sport en je maakt gebruik van de aandacht en faciliteiten die
vanuit vooral de gemeenten worden verstrekt.
Op 2 oktober komt de denktank met schaakverenigingen weer bijeen en zal ook het schaakdeel vorm
gaan krijgen, weten we of er een schaakambassadeur komt en of er bijzondere schaakactiviteiten of
wedstrijdvormen voor die week opgezet kunnen worden.
Er was ook vraag naar een Nationale Schaakdag maar liever op een ander moment in het jaar om dan
vooral landelijke publiciteit te scoren.
Jeugdevenementen
ONJK Borne (5-10 augustus)
Het aantal deelnemers bij het ONJK was met 250 deelnemers voor het eerst (+10%), weer hoger dan
de laatste jaren. Dit kwam voornamelijk door een stijging in de categorieën t/m 8 en t/m 10 jaar. In de
oudste categorieën loopt het nog steeds terug door o.a. concurrentie van seniorentoernooien.
Met een vrijwel geheel nieuw stichtingsbestuur onder leiding van de heer P. Formanoij, kreeg het
toernooi een prima uitstraling.
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Jeugdclubcompetitie
De gids is eind juli verstuurd aan alle 72 deelnemende teams aan de KNSB Jeugdclubcompetitie.
HMC Den Bosch is de nieuwe organisator. Op de eerste centrale speeldag op 14 september is echter
alles prima verlopen. Zij hadden tevens 12 borden live op Internet.
Internetschaak Jeugd Grand Prix
e
Op 18 september is de 3 cyclus van de Internetschaak Jeugd Grand Prix van start gegaan. Nieuw
waren dit seizoen de groepen tot jeugdrating 600 en tot jeugdrating1000. De groep tot 600 is direct de
grootste groep geworden in het eerste toernooi, met vrijwel allemaal nieuwelingen.
Met 96 deelnemers totaal is het een mooie score voor het eerste toernooi.
Evenementen
Nederlandse Kampioenschappen
De Nederlandse Kampioenschappen vonden plaats van 5-11 juli in Amsterdam. Beide toernooien
leverden een nieuwe kampioen op. Dimitri Reinderman eindigde samen met Wouter Spoelman op de
gedeelde eerste plaats in het NK Algemeen. Voor het eerst sinds 2006 was er weer een snelschaak
barrage nodig om de nieuwe kampioen aan te wijzen. Reinderman won die barrage overtuigend met
2-0. Bij het NK Vrouwen toonde Lisa Schut zich de beste, met 6 uit 7 eindigde ze twee punten voor de
Kampioen van 2012, Tea Lanchava, en Anne Haast.
NK Algemeen
1. Reinderman
2. Spoelman
3. Van Kampen
4. Sokolov
5. Pruijssers
6. l'Ami
7. Smeets
8. Ernst

NK Vrouwen
5,5
5,5
4,5
4
3,5
2,5
2
0,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schut
Haast
Lanchava
Peng
Bensdorp
Van Weersel
Paulet
Middelveld

6
4
4
3,5
3
3
2,5
2

ONK Dieren
Erwin l’Ami speelde een matig NK, maar had daarna een goede zomer met drie achtereenvolgende
toernooi overwinningen. De eerste uit de reeks was het ONK Dieren. De grootmeester uit Woerden
eindigde samen met Sengupta op 7,5 uit 9. De titel ging naar l’Ami. Zakhartsov en Belkhodja
e
eindigden op een punt achterstand op gedeelde 3 plaats.
Competitie
Het afgelopen seizoen heeft New In Chess weer boeken beschikbaar gesteld voor schoonheidsprijzen
per KNSB ronde, en voor topscorerprijzen in iedere KNSB groep. Ook volgend seizoen gaat NIC door
met deze vorm van sponsoring. De jury voor de schoonheidsprijzen bestaat ook het komende seizoen
weer uit Herman Grooten en Hans Ree.
Topschaak
Wereldranglijst
e
Op de FIDE ratinglijst van 1 mei stond Nederland 8 in het zogenaamde landenklassement. Een zo
hoge klassering was al lang niet meer voorgekomen (voor het laatst in 2005). In ons
Meerjarenbeleidsplan staat als doelstelling een plaats bij de eerste 10 landen in 2014. Toen die
e
doelstelling werd geformuleerd in 2011 stonden we 14 .
e
In het FIDE Landenklassement van 1 september 2013 staat Nederland op de 9 plaats.
Ranglijst landen mannen 1 september 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rusland
Oekraïne
China
Armenië
Frankrijk
Hongarije
Verenigde Staten

2742
2703
2669
2661
2659
2655
2651
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

India
Nederland
Israël
Polen
Engeland
Azerbeidzjan
Duitsland
Bulgarije

2642
2639
2630
2630
2624
2623
2620
2612

Anish Giri voert de wereldranglijst van de junioren aan.
Match Giri-Ivanchuk
In het Spaanse Leon heeft Anish Giri een rapid/snelschaakmatch gewonnen van Vassily Ivanchuk.
Giri won twee rapidmatches (1,5-0,5 en 3,5-0,5), maar verloor de snelschaakmatch met 7,5-2,5. De
overwinning ging naar Giri omdat hij twee van de drie onderdelen won.
Giri Grand Prix
Anish Giri heeft in het seizoen 2012-2013 deelgenomen aan de FIDE Grand Prix cyclus die onderdeel
is van de WK-cyclus. De eerste twee spelers plaatsen zich voor het Kandidatentoernooi in 2014.
Anish heeft nuttige ervaring opgedaan tegen de wereldtop, maar kwam zoals verwacht niet in de buurt
van plaatsing voor het Kandidatentoernooi.
• GP Londen 2012:
e
11 plaats met een score van 4 uit 11 (8 remises, 3 nederlagen) en een TPR van 2637
• GP Zug 2013:
e
7 plaats met een score van 5 uit 11 (10 remises, 1 nederlaag) en een TPR van 2722.
• GP Beijing 2013
e
e
Gedeeld 5 tot en met 8 met een score van 5,5 uit 11 (3 overwinningen, 3 nederlagen en 5
remises) en een TPR van 2753
• GP Parijs 2013
World Cup
Jan Smeets en Anish Giri hebben deelgenomen aan de World Cup in Tromsø. Jan Smeets werd in de
eerste ronde uitgeschakeld door de Rus Matlakov. Hij bleef in Tromsø om de ronden erna op te treden
als secondant van Giri.
Anish Giri won in de eerste ronde van GM Salem uit de Verenigde Arabische Emiraten, en versloeg in
ronde 2 de Chinese grootmeester Chao Li met 2-0. In de derde werd hij echter uitgeschakeld door de
Peruaanse veteraan Granda Zuniga. Na twee reguliere partijen stond het 1-1. Granda won de rapid
tiebreak met 1,5-0,5. Op papier een teleurstellende uitslag voor de Nederlander, maar gezien het
verloop van de partijen zeer verdiend.
De World Cup werd gewonnen door Vladimir Kramnik.
EK Individueel vrouwen
e
Lisa Schut nam deel aan het EK Individueel in Belgrado. Lisa eindigde met 5,5 uit 11 op de 40 plaats.
Ze speelde een goed toernooi en haalde over 9 ronden een WGM norm.
EK Landenteams 2013
Het Europees Kampioenschap voor Landenteams wordt van 7-18 november in Warschau gehouden.
mannen
selectie: Anish Giri, Jan Smeets, Ivan Sokolov, Erwin l’Ami en Robin van Kampen. Coach Vladimir
Chuchelov.
vrouwen
selectie: Zhaoqin Peng, Tea Lanchava, Lisa Schut, Anne Haast en Arlette van Weersel. Coach Jeroen
Bosch.
WK Landenteams 2013
Het Nederlandse mannenteam zal voor de tweede keer in de geschiedenis deelnemen aan het
Wereld Kampioenschap voor Landenteams. Het WK Landenteams wordt van 24 november tot en met
6 december 2013 gehouden in de Turkse plaats Antalya. Nederland heeft zich weten te plaatsen voor
het prestigieuze evenement door de goede klassering op de afgelopen Olympiade.
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Het team bestaat uit Anish Giri, Loek van Wely, Sergei Tiviakov, Ivan Sokolov, en Erwin l’Ami. Captain
is Vladimir Chuchelov
Het WK Landenteams is het hoogste internationale team kampioenschap in de schaakwereld. Er
worden 10 landen uitgenodigd, die zich plaatsen via de continentale kampioenschappen en via de
Olympiade. Nederland heeft alleen in 1989 meegedaan aan dit WK.
Kadervorming
Het aantal geslaagden tussen mei en oktober 2013 zijn voor de volgende cursussen:
• Schaaktrainer 1 Arnhem (10 geslaagd, 1 teruggetrokken wegens leeftijd)
• Schaaktrainer 1 Haarlem (11 geslaagd, 1 teruggetrokken wegens tijdgebrek)
• Schaaktrainer 1 Leiden (3 geslaagd, 1 heeft niet alle lessen gevolg)
• Schaaktrainer 1 Leidsche Rijn (13 geslaagd, 1 teruggetrokken wegens geen schaakactiviteiten
van zijn kind, 1 heeft nog niet het vereiste schaakniveau)
• Schaaktrainer 1 Hardenberg (7 geslaagd, 1 gaat nog op voor de examenles, 1 teruggetrokken
wegens persoonlijke redenen)
• Schaaktrainer 1 Zaandam (11 geslaagd, 2 teruggetrokken, 1 moet nog een examenles doen, 1
gaat nog op voor de didactische toets en 1 heeft vanwege zijn leeftijd het certificaat assistent
Schaaktrainer 1 gekregen)
• Schaaktrainer 2 Groningen (7 geslaagden)
•
Schaaktrainer 2 Hintham (8 geslaagd, 1 teruggetrokken zonder reden, 2 dienen nog hun
portfolio’s in te leveren)
Nieuwe cursussen die zijn gestart maar nog niet zijn afgerond zijn:
• Schaaktrainer 1 Amsterdam (15 deelnemers)
• Schaaktrainer 2 Amersfoort (6 deelnemers)
• Schaaktrainer 2 Rotterdam (15 deelnemers)
• Scheidsrechter A Haarlem (11 deelnemers)
• Scheidsrechter A Rotterdam (12 deelnemers)
23 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 heeft 1 Scheidsrechter zijn stage voltooid.
Informatie
We werven nu ook via Schaakmagazine en persoonlijke mailing.
Er is helaas weinig animo voor cursussen in Friesland, Gelderland en Limburg.
Kinderen tot 15 jaar kunnen een certificaat van deelname aan de eerste cursusavond krijgen.
Cursus Schaaktrainer 1 is herschreven en wordt binnenkort gepresenteerd.
Na voltooien van het Schaaktrainer 1 cursusmateriaal, zal begonnen worden met het Schaaktrainer 2
lesmateriaal.
Talentontwikkeling
Geen deelname aan WK Junioren in 2013
De KNSB was voornemens om in 2013 een sterke delegatie af te vaardigen naar het WK Junioren. Dit
WK zou door Turkije worden georganiseerd in september in Hatay op ongeveer 20 kilometer van de
grens met Syrië. Vanwege het uitbreken van de burgeroorlog beoordeelde het Nederlandse Ministerie
van Buitenlandse Zaken dit gebied als niet veilig.
De KNSB heeft daarop op 28 maart 2013 de FIDE verzocht om het WK Junioren niet in Hatay te
organiseren vanwege de burgeroorlog in Syrië. De FIDE en de Turkse schaakbond gaven hieraan
geen gehoor. De KNSB heeft daarop het besluit genomen om geen deelnemers af te vaardigen naar
Hatay (evenals de meeste Westerse landen).
Uiteindelijk hebben de FIDE en de Turkse Schaakbond op 4 september een bericht rondgestuurd
waarin gemeld werd dat het WK Junioren verplaatst werd van Hatay naar Kocaeli (108 km van
Istanbul). Dat was 8 dagen voor aanvang van het evenement. Het is triest dat door de handelswijze
van de FIDE er in 2013 geen deelnemers uit Nederland mee hebben kunnen spelen op het WK.
Leo van der Kar stage 2013
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Onze aanvraag voor een Leo van der Kar trainingsstage in 2013 is gehonoreerd door NOC*NSF. De
drie andere sporten waaraan NOC*NSF een beurs heeft toegekend zijn honkbal, dressuur en
synchroon zwemmen. Twaalf andere aanvragen werden afgewezen.
De stage zal plaatsvinden van 19-24 oktober in Maribor (Slovenië). Lisa Schut en Anne Haast zullen
onder begeleiding van Zhaoqin Peng getraind worden door de Oekraïense trainer Adrian
Mikhalchishin.
Ook Anish Giri heeft in 2013 een al in 2012 toegekende Leo van der Kar trainingsstage afgerond.
Euro Chess Tournament ONJK Borne
Zyon Kollen werd net als vorig jaar Open Nederlands Jeugdkampioen tot 20 jaar. Er speelden ruim
250 jongens en meisjes mee in Borne.
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