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Bondsbureau
Per 1 februari zijn Willy Hendriks en Pascal Losekoot aan de slag gegaan als opvolgers van Dolf Meijer.
Pascal Losekoot neemt de organisatie van de stertrainingen op zich. Willy Hendriks zal als coördinator
talentontwikkeling de trainingen van de topstatushouders, de trainingstoernooien en uitzendingen, de
diverse selecties en de beleidszaken voor zijn rekening nemen.
Financiën
Zoals blijkt uit de jaarrekening heeft 2013 een substantieel positief resultaat opgeleverd, vooral door
incidentele meevallers. Voor het jaar 2014 zijn nog geen bijzonderheden te melden. In 2015 zal de Lottosubsidie vanuit NOC*NSF verder worden verlaagd, waarschijnlijk 8%. Tezamen met het feit dat de
afbouwsubsidie voor Topschaak in 2015 eindigt, betekent dit een daling tussen 35.000 tot 40.000 op
jaarbasis. Daar staat tegenover dat het aanpassen van de contributiesystematiek (jaarlidmaatschap) de
inkomsten zullen verhogen. Desalniettemin ligt er voor de komende beleidsperiode weer een financiële
uitdaging.
Ledenaantal
De ontwikkeling van het ledental komt aan de orde bij de evaluatie van het meerjarenbeleidsplan en in
het jaarverslag.
Online ledenadministratie
De uitrol van OLA is eind februari afgerond. De uitrol heeft veel inspanning gevergd op het bondsbureau.
Er kwamen vooral veel vragen binnen over het inloggen. In het algemeen is positief gereageerd op OLA.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitief maken van beheerprocessen. De komende tijd
zal gewerkt worden aan het verder verbeteren van de gebruikservaring, mede op basis van feedback uit
het land. Daarnaast zal functionaliteit worden toegevoegd. Die heeft onder andere betrekking op het
aanmelden van verschillende categorieën individuele leden. Evaluatie van het project zal binnenkort
plaatsvinden.
VOG regeling
24 schaakverenigingen hebben tot nu toe van de subsidieregeling gebruik gemaakt. Met ingang van 2015
wordt de regeling vereenvoudigd en zal aan vrijwilligers die aan de criteria voldoen gratis een VOG
worden verstrekt door de gemeentes. In 2014 wordt nog gewerkt met een declaratietool op een website.
Internationale zaken
Het is weer verkiezingsjaar en dat is te merken in de bezoeken die worden afgelegd door de diverse
presidentskandidaten. De ECU presidentskandidaten Azmaiparashvili en Danailov bezochten ons land al,
evenals FIDE presidentskandidaat Kasparov.
Breedteschaak
Nationale Sportweek 2014 (18 t/m 26 april)
Aan de Nationale Sportweek 2014 in april hebben maar liefst 145 schaakverenigingen deelgenomen.
Vooraf was gehoopt op ca. 50. Deze verenigingen hebben een ondersteunend promotiepakket ontvangen
met posters en flyers met onze schaakambassadeur Anish Giri erop. Tevens konden de verenigingen
flyers uitdelen aan publiek met twee schaakprijsvragen erop.
De KNSB heeft vervolgens ca. 70 prijsjes uitgekeerd aan de prijswinnaars, allemaal niet-leden. De
prijsjes bestonden uit stappenboeken en puzzels van Dagschaak.
1

De KNSB had daarnaast 20 tuinschaakspellen beschikbaar gesteld aan schaakverenigingen die via de
website van de Nationale Sportweek hun activiteit hadden aangemeld. Deze verenigingen hebben leuke
foto’s ingestuurd met hun activiteit.
Qua activiteiten o.a. landelijke opening op 18 april in Roermond met RSC ’t Pionneke die op het
Munsterplein een groot schaakspel had neergezet. Op 19 april volgde Anish Giri in Waalwijk met het
officiële startschot en twee simultaan seances tegen publiek en een tegen alle deelnemers van het NK E.
De hele week door organiseerde verenigingen over het hele land verspreid schaakactiviteiten van clinics,
stands, open inloop dagen tot open toernooien. Op 26 april sloot Anish Giri tijdens de opening van het
NK Jeugd in Rotterdam de Nationale Sportweek af met wederom twee simultaan seances, ’s ochtends
tegen publiek en ’s middags tegen publiek dat zich via de KNSB website had ingeschreven.
Nieuw Schoolschaaktoernooi groepen 3, 4 en 5 basisonderwijs
Dit seizoen is een start gemaakt met het project Schoolschaakplan 6-9 jarigen. De eerste twaalf lokale
toernooien groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs hebben inmiddels ook plaatsgevonden in de periode
maart en april. Deze toernooien fungeerden tevens als kwalificatietoernooi voor het NK in juni in Arnhem.
Hoewel deze toernooien nog vrij kleinschalig waren, vonden de organisatoren de nieuwe formule
geslaagd en hebben ze met veel plezier deze toernooien georganiseerd. Er zijn ca. 300 nieuwe
Scholierenleden aangemeld via deze lokale toernooien. Op 14 juni zal in Arnhem de eerste landelijke
finale plaatsvinden. Er is tevens een regeling gemaakt voor de scholen die in regio’s zitten waar nog geen
lokale voorronde was gehouden.
Scholenevenementen tijdens Tata Steel Chess Tournament
De KNSB was gevraagd door de organisatie van het Tata Steel Chess Tournament om mee te helpen
een scholenevenement op woensdag 15 januari (Amsterdam) en donderdag 23 januari (Eindhoven) te
organiseren.
In Amsterdam hebben zodoende kinderen van 9 verschillende SpeelZ scholen deelgenomen aan het
speciale programma in het Rijksmuseum. In Eindhoven kregen de groepen 5 en 6 van Saltoschool De
Opbouw (vanaf 2010 al deelnemer aan SpeelZ) de gelegenheid onder schooltijd aan het speciale
programma deel te nemen. De gemeente Eindhoven had een bus geregeld voor de 60 kinderen die hen
van school naar de locaties bracht en terug. Voor de kinderen was een speciaal programma
samengesteld met eerst een bezoek aan de Ontdekfabriek, daarna een schaakles en tot slot een bezoek
aan de grootmeesters.
Slim.nl Schaakchallenges
Op 8 december (Helmond), 20 december (Groningen), 22 januari (Gorinchem), 15 februari (Schijndel) en
7 mei (Deurne) zijn resp. de 13e tot en met 17e Slim.nl Schaakchallenge door het Ledenwerfteam van de
KNSB georganiseerd. Deze Schaakchallenges zijn uitstekend bezocht met in totaal 500 deelnemers. Het
contract met Slim.nl loopt nog tot de juni 2014, het huidige budget biedt nog ruimte tot uiterlijk eind 2014.
Sportimpuls subsidieregeling
Na het besluit van de minister in januari 2014 om uitsluitend nog aanvragen met een fysiek component
toe te laten, hebben we als KNSB opnieuw overleg gehad met het team Sportimpuls. We hebben het idee
voorgelegd om aan het schaakprogramma verschillende fysieke componenten toe te voegen, zodat
schaken toch mee zou kunnen liften. Door de verzwaring van de eisen hebben twee belangstellende
organisaties besloten in 2014 geen aanvraag in te dienen.
Verenigingsprijs
Op 14 februari is door bestuurslid Jan Stomphorst de KNSB-verenigingsprijs 2013 uitgereikt aan JSC
Magnus Leidsche Rijn. De vereniging voor jeugdschakers kreeg er in het afgelopen jaar netto 26 leden
bij. Dat waren er twee meer dan bij SV Schaakmat Noord Scharwoude en De Drie Torens Tilburg.
SpeelZ Eindhoven
Het Ledenwerfteam heeft in Eindhoven weer voor de opstart van de nodige SpeelZ lesgroepjes gezorgd.
Met twee groepen op de Internationale School, twee groepjes bij Kinderopvang De Korein en twee
groepjes op de Evangelische Basisschool, komt het SpeelZ programma dit seizoen toch nog op gang in
deze stad. Met nog nieuwe groepen op BS De Opbouw in het verschiet, komt het aantal deelnemers hier
ook weer terug op 100 deelnemers.
Schaakverenigingen te vinden via Google maps
Een lang gekoesterde wens betrof de vindbaarheid van onze schaakverenigingen. Nadat de verenigingen
in OLA hun websiteadressen, speellocaties en contactpersonen hebben aangevuld of gecontroleerd,
hebben we onze webbeheerder gevraagd om de lijst met schaakverenigingen te koppelen aan Google
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maps. Deze koppeling is sinds maart via de link www.schaakbond.nl/verenigingen/ voor iedereen
beschikbaar.
Jeugdevenementen
Diverse Jeugdreglementen
De ontwikkelingen bij diverse landelijke jeugdkampioenschappen vereisten een aanpassing in de
reglementen. Het ging achtereenvolgens om de reglementen die in februari 2014 zijn aangepast: NK voor
schoolteams basisonderwijs groepen 3 t/m 5 (geheel nieuw), NK voor schoolteams basisonderwijs
algemeen, NK Jeugd ABC individueel, afschaffing halve finales meisjes A en B, Open NK jeugd, NK
Jeugd D individueel en het NK E-teams.
KNSB Jeugdclubcompetitie Den Bosch
De KNSB Jeugdclubcompetitie werd in december afgesloten in Den Bosch. HMC Den Bosch had het
stokje van SG Amersfoort overgenomen en verzorgde voor het eerst de vier centrale zaterdagen waarop
om de Nederlandse titels in de A, C en D categorie werd gespeeld. Na een spannende strijd werden de
teams van De Toren Arnhem (A), VAS (C) en Klim Op (D) kampioen.
Slim.nl NK Schaken VO NEMO
Op vrijdag 28 maart vond de finale van het Slim.nl NK Schaken Voortgezet Onderwijs plaats in NEMO
Amsterdam. Twaalf teams van negen verschillende scholen waren naar NEMO afgereisd. Er was in
samenspraak met NEMO ditmaal gekozen voor een centrale speelzaal in plaats van verspreiding door
het hele gebouw. Dat is goed bevallen. Zowel de deelnemers als de organisatie waren heel tevreden en
zien alweer uit naar volgend jaar. Gymnasium Apeldoorn won de titel in de categorie Algemeen, Het
Stedelijk Gymnasium Leiden prolongeerde de titel in de onderbouw (klassen 1 en 2).
NK E individueel Waalwijk
e
Alweer voor de 10 keer op rij organiseerde de SBSB het NK E individueel in Waalwijk. De organisatie
liep ook ditmaal weer gesmeerd. Twee extra deelnemers was geen probleem en ook het gastheerschap
van de start van de Nationale Sportweek was dit jaar een extra element.
De nog maar 6-jarige Machteld van Foreest (Groningen) won bij de meisjes en 9-jarige Daniel
Kutchoukov (Almere) bij de jeugd algemeen,
NK Jeugd ABC Rotterdam
Voor het NK Jeugd ABC 2014 werd in januari nog druk onderhandeld over de begroting. Toch is de
Stichting Pathena, samen met de KNSB en de gemeente Rotterdam gelukt om deze op tijd rond te
krijgen, een mooie prestatie. Het gebouw van Topsportcentrum Rotterdam, gelegen naast ”De Kuip”, was
een uitstekende speellocatie. Het organisatiecomité gegroeid tot ca. 40 vrijwilligers tijdens het toernooi,
zorgde voor een uitstekend verzorgd toernooi. Het feit dat alle 60 borden live op Internet waren te volgen,
was nog niet eerder vertoond. Verder noemen we de dagelijkse explicaties door IM’s, een uitgebreid
nevenprogramma van Het Schaakkasteel, een eigen YouTube videokanaal en een uitstekend
dagbulletin. De intentie is het NK Jeugd ook de komende drie jaar in Rotterdam onder te brengen.
NK E teams Barneveld
SV Deurne is op 17 mei in Barneveld Nederlands Kampioen bij de E-teams geworden. Het Brabantse
team won 6 van de 7 duels (13 matchpunten) en speelde in de vijfde ronde gelijk tegen SV Klim-Op (12
matchpunten), de latere nummer twee in de eindstand. STB pakte de derde plaats met 11 matchpunten.

Evenementen
EK Landenteams 2013
Het EK Landenteams vond plaats van 7-18 november 2013 in Warschau (Polen).
e
e
Het mannenteam eindigde op de 11 plaats. Het vrouwenteam eindigde op de 14 plaats. Individuele
successen waren er voor Ivan Sokolov (gouden medailles voor beste resultaat van alle spelers en voor
beste resultaat op bord 2) en Anne Haast (gouden medaille op bord 4).
WK Landenteams 2013
Nederland is op de 6e plaats geëindigd op het Wereld Kampioenschap Schaken voor Landenteams.
Het WK Landenteams vond plaats van 24 november tot en met 6 december 2013 in Antalya (Turkije).
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Selectie
1. Anish Giri
2. Loek van Wely
3. Sergei Tiviakov
4. Ivan Sokolov
5. Erwin l’Ami
Coach: Vladimir Chuchelov
Het WK Landenteams is het hoogste internationale team kampioenschap in de schaakwereld. Er worden
10 landen uitgenodigd, die zich moeten plaatsen via de continentale kampioenschappen en via de
Olympiade (met een plaats voor het gastland en een FIDE wildcard). In de geschiedenis nam Nederland
slechts een keer eerder deel.
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Tata Steel Chess Tournament 2014
Masters
Anish Giri eindigde op de met Sergey Karjakin gedeelde tweede plaats achter winnaar Levon Aronian.
Met 9 remises en 2 overwinningen was hij de enige speler in de hoofdgroep die ongeslagen bleef. Dit is
het beste resultaat van een Nederlander in Wijk aan Zee sinds Jeroen Piket in 1997 gedeeld tweede
werd. Ook Loek van Wely haalde met 5 uit 11 een goed resultaat tussen de wereldtop. Met avontuurlijk
schaak wist hij onder andere te winnen van Aronian en Nakamura.
Challengers
In de Challengers groep behaalde Timman met 8,5 uit 13 een goede gedeelde tweede plaats samen met
Baadur Jobava achter toernooiwinnaar Ivan Saric. Ook Dimitri Reinderman (8 uit 13) en Benjamin Bok (7
uit 13) deden het prima. Bok scoorde tevens zijn laatste GM norm.
Compettitie
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 de laatste ronde het al gedegradeerde ESG Dr.
Max Euwe waardoor ze onbereikbaar bleven voor Accres Apeldoorn dat zelf verloor van LSG.
SISSA (Groningen) en Charlois Europoort (Rotterdam) promoveren naar de Meesterklasse.
Bekerfinale
Op 29 mei wordt de bekerfinale gespeeld in het clubgebouw van Het Kasteel uit Wijchen. Geplaatst zijn
de vier groepswinnaars: SISSA, Paul Keres, DSC Delft en HMC Calder.
Opvallend dat er maar 1 Meesterklasse team aan de finale meedoet.
Nederlandse Kampioenschappen
De Nederlandse Kampioenschappen vinden plaats van 5-13 juli in het Eden Manor hotel in Amsterdam
en worden gehouden in de vorm van een achtkamp.
Olympiade 2014
De Olympiade wordt van 1-14 augustus in de Noorse plaats Tromsø gehouden. De volgende teams
worden afgevaardigd door Nederland:
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Mannen
Anish Giri, Loek van Wely, Sergey Tiviakov, Erwin l’Ami en Robin van Kampen. Coach: Vladimir
Tukmakov.
Vrouwen
Peng Zhaoqin, Lisa Schut, Anne Haast, Bianca Muhren en Tea Lanchava. Coach: Predrag Nikolic.
Topschaak
Benjamin Bok grootmeester
Benjamin Bok heeft in korte tijd twee grootmeester resultaten behaald (Groningen en Tata Steel). Hij
voldoet aan alle eisen voor de grootmeester titel. Met een rating van 2605 (1 mei) staat Bok in Nederland
inmiddels op de 10e plaats van de ranglijst.
Programma Giri 2014
Samen met Anish Giri is gezocht naar een andere individuele trainer voor 2014. Anish Giri heeft lang
goed samengewerkt met toptrainer Vladimir Chuchelov, maar de tijd was gekomen om een volgende stap
te zetten. Met ingang van 2014 werkt Anish samen met de Oekraïense trainer Vladimir Tukmakov.
Tijdens het Tata Steel toernooi, waar Anish achter Aronian op de tweede plaats eindigde, was Tukmakov
aanwezig als coach. Inmiddels hebben diverse trainingssessies plaatsgevonden.
Anish Giri naturalisatie
Anish Giri is genaturaliseerd tot Nederlander in een ceremonie op 29 januari 2014. Eddy Schuyer was
namens de KNSB aanwezig.
Kadervorming
FIDE trainersseminar
Tijdens het Tata Steel Chess Tournament is een FIDE trainersseminar gehouden. Aan het seminar
deden 5 deelnemers uit Nederland, 1 Belg en 1 Duitser mee. Het seminar werd geleid door Grootmeester
Grivas uit Griekenland.
Bij het komende FIDE Congres worden voor Nederland, één FIDE Trainer, drie FIDE Instructors, één
National Instructor en één Developmental Instructor beëdigd.
Gestarte cursussen
In de volgende plaatsen is een cursus Schaaktrainer 1 gestart: Axel, Hardenberg, Zundert, Leidsche Rijn,
Spijkenisse, Leiden en Amstelveen. Het aantal cursisten per cursus varieerde van acht t/m dertien.
De cursus Schaaktrainer 2 is van start gegaan in Amsterdam met dertien deelnemers en in Venlo met
acht deelnemers.
De cursus Schaaktrainer 3 te Utrecht is met twaalf cursisten halverwege oktober 2013 van start gegaan
en loopt door tot eind juni 2014.
Afgeronde cursussen
De cursus Schaaktrainer 1 in Amsterdam leverde 12 nieuwe Schaaktrainers op, twee deelnemers dienen
hun schaakniveau wat op te poetsen voordat zij hun diploma mogen ontvangen.
Van de cursus Schaaktrainer 2 Rotterdam zijn acht cursisten geslaagd, twee gaan op voor het
herexamen Schaakles, drie cursisten dienen hun portfolio’s nog in te dienen en twee cursisten doen hun
Proeven van Bekwaamheid (examen en portfolio’s) op een later tijdstip.
Amersfoort leverde vier nieuwe Schaaktrainers 2 en één Schaaktrainer 1 op.
Voor de cursus Scheidsrechter A te Haarlem zijn (inclusief drie herexamenkandidaten) tien van de elf
cursisten geslaagd. Van de cursus Scheidsrechter A te Rotterdam zijn (inclusief vijf
herexamenkandidaten) alle twaalf cursisten geslaagd.
Aan de cursus Indelingsdeskundige A te Rotterdam zijn alle vier cursisten geslaagd.
De docent van deze Rotterdamse cursussen gaf deze cursussen voor de eerste keer. Men mag wel
zeggen dat hij dit voortreffelijk heeft gedaan.
Van de tien cursisten aan de cursus Indelingsdeskundige A te Haarlem zijn er vier geslaagd.
Van de zeven cursisten aan de cursus Indelingsdeskundige A te Nijmegen zijn er zes geslaagd, één
cursist is niet opgegaan voor het examen.
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Bijscholing
De voorbereidingen voor de bijscholing arbiters is in volle gang. De arbiters worden bijgeschoold in het
per 1 juli 2014 actieve FIDE-reglement Regels voor het schaakspel, het instellen van de klokken naar
aanleiding van het nieuwe speeltempo van de KNSB competitie en de organisatie/rapportage van
toernooien aan de KNSB.
Commissie Kadervorming
In maart 2014 is gekeken naar de functie en het nut van diverse commissies met betrekking tot
kadervorming. De Commissie Kadervorming adviseert om twee door NOC*NSF vereiste commissies te
ontbinden. Daarnaast adviseert de Commissie Kadervorming om een examencommissie voor de
Schaaktrainers op te richten zodat de kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd blijft.
De eisen van de examencommissies ten behoeve van Kadervorming zullen vastgesteld worden.
Talentontwikkeling
WK Jeugd 2013
Het WK Jeugd werd van 17-29 december georganiseerd in Al-Ain, Verenigde Arabische Emiraten. Anna
e
Maja Kazarian eindigde in de categorie meisjes tot en met 14 jaar op de 11 plaats met 7,5 uit 11. Nog
beter deed Robby Kevlishvili het in de categorie jongens tot en met 12 jaar. Hij speelde tot en met de
e
laatste ronde mee om de titel. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde plaats (gedeeld 2 )
met een score van 8,5 uit 11. Overigens werd Robby wel wereldkampioen in zijn categorie in het
snelschaaktoernooi dat tegelijkertijd in Al-Ain werd gehouden.
Begeleidend coach was Merijn van Delft.
Voorbereidingen organisatie Stertrainingen
De organisatie van de Stertrainingen voor volgend seizoen is in volle gang. In het lopende seizoen is het
aantal groepen en de verdeling over het land heel redelijk. Een belangrijk streven voor het nieuwe
seizoen is om de groepen beter gevuld te krijgen (naar gemiddeld 9-10 deelnemers).
Hiertoe zal de publiciteit en de communicatie rondom de trainingen verbeterd worden. Belangrijk blijft de
samenwerking met regionale partners (regionale bonden, organisatorische sterke clubs en stichtingen en
natuurlijk de trainers). Deze partners kunnen helpen bij het vinden van een contactpersoon, sponsoren,
een geschikte trainingslocatie en helpen bij de selectie van de deelnemers.
Trainingsweekend
Voor het Trainingsweekend dat op 28 en 29 juni zal worden gehouden, beginnen de aanmeldingen
binnen te komen. Er is plaats voor 50 deelnemers.
De afgelopen jaren was een duidelijke verjonging van het deelnemersveld te zien. Ditmaal wordt voor de
sterkste groep speciaal geworven onder de wat oudere en sterkere jeugdschakers.
Groningen
Eind december heeft wederom een flinke groep jeugdspelers deelgenomen aan het Schaakfestival in
Groningen. De organisatie stelde gratis overnachting op het hotelschip de Mars beschikbaar en de
begeleiding werd door de KNSB verzorgd. De reacties hierop zijn heel positief. Wanneer het
Schaakfestival komend jaar opnieuw plaatsvindt, wil de KNSB dan ook graag dit initiatief voortzetten.
Uitzendingen
In de periode april-mei worden de diverse Nederlandse Jeugdkampioenschappen verspeeld. Op basis
hiervan zal de Technische Commissie de selecties voor de uitzendingen naar Europees Kampioenschap
en Wereldkampioenschap vaststellen. De voorbereidingen voor deze uitzendingen zijn inmiddels in gang.
De bestemmingen zijn dit jaar niet heel makkelijk: India, Georgië en Zuid-Afrika. Het is nog niet zeker of
het binnen de financiële mogelijkheden ligt om aan alle drie de toernooien deel te nemen.
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