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Algemeen
Lotto-subsidie NOC*NSF
NOC*NSF heeft aangekondigd dat de Lotto-subsidie in 2016 omlaag gaat. Vanwege het uitblijven van de
fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij gaat het totale budget van 45 naar 38 miljoen. De subsidie op
kaderopleidingen gaat vervallen, de subsidie voor Topschaak zal verder geconcentreerd worden op
focussporten. De subsidie voor Sportparticipatie en Algemeen Functioneren gaat met 9-10% omlaag.
Voor de KNSB is momenteel de verwachting dat de subsidie voor Topsport omlaag gaat met ca. 12.000
euro en dat de overige subsidie 15.000 euro lager zal uitvallen. Momenteel gaat NOC*NSF ervan uit dat
het een eenmalige verlaging is en dat het bestedingsplan naar het oude niveau terug kan als de eerder
genoemde fusie een feit is.
Online Ledenadministratie
De ontwikkeling van OLA fase 2 maakt goede vorderingen. Transfer Solutions heeft wel naar eigen
zeggen twee keer zoveel uren besteed aan de ontwikkeling als gepland. Dit betekent niet dat het budget
wordt overschreden; de ontwikkeling hiervan ligt binnen de gestelde kaders. Wel betekent dit dat naar
verwachting pas in juni de schoolmodule en de ratingmodule worden opgeleverd. Ook zal dan een
substantiële performanceverbetering gerealiseerd zijn. Zoals bekend is dit jaar ook nog een ruimte
gereserveerd voor een sprint om de nieuwe functionaliteit verder te verbeteren.
Veranderingen in commissies na passeren akte Statuten
Na het passeren van de akte van de nieuwe Statuten op 9 maart zijn de commissies ‘Tuchtcommissie
Doping’ en de ‘Klachtencommissie Seksuele Intimidatie’ opgeheven. Hun taken zijn overgenomen door
het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Daarnaast zijn de leden van de Algemene Tuchtcommissie
benoemd door het bestuur.
Het volledige overzicht van alle KNSB commissies staat online op:
http://www.schaakbond.nl/knsb/organisatie/commissies
Bijeenkomst regionale competitieleiders
Op 15 april is in Utrecht een bijeenkomst gehouden voor de regionale competitieleiders. Er is een
vergelijking gemaakt met de situatie uit 2012, toen de vorige bijeenkomst plaatsvond. Geconstateerd
werd dat de deelname aan de regionale competities nog steeds terugloopt. De competitieleiders stelden
vast dat het goed zou zijn om te komen tot meer uniformering tussen de competitiereglementen
onderling. Daarnaast kwam er een verzoek vanuit de competitieleiders om het opzetten van een 4e
klasse KNSB te gaan onderzoeken. Er is een werkgroep opgericht die zowel de uniformering van het
reglement, als ook het opzetten van een 4e klasse KNSB moet gaan onderzoeken en voorbereiden.
Internationale zaken
Registratie van spelers – brief aan FIDE
De FIDE heeft alle bonden laten weten dat nieuwe spelers binnenkort met e-mailadressen moeten
worden opgegeven. De FIDE gedelegeerde van de KNSB Herman Hamers, heeft namens de KNSB
geprotesteerd tegen dit besluit. In een brief aan de FIDE is aangegeven dat het besluit niet rechtsgeldig is
(want dit besluit kan volgens de FIDE statuten alleen genomen worden door de Algemene Vergadering
en niet door de Presidential Board), en dat er diverse inhoudelijk bezwaren zijn.

1

FIDE Ethische Commissie uitspraak
De FIDE Ethics Commission heeft uitspraak gedaan in de zaak van een Nederlandse schaker (gebruik
mobiele telefoon in toernooi in Roemenië, mei 2014). Hij is geschorst door de FIDE van 1 januari tot en
met 31 december 2015. In die periode mag hij niet deelnemen aan schaaktoernooien of competities (niet
als speler en niet als arbiter of organisator).
De KNSB is gehouden de straf over te nemen en heeft dat ook aan de betreffende schaker gemeld, met
de mededeling dat hij vanaf 1 januari 2016 weer mag deelnemen aan schaaktoernooien en competities in
heel Nederland.
Breedteschaak
Laatste drie slim.nl Schaakchallenges
De laatste drie slim.nl Schaakchallenges zijn in december verzorgd in Gorinchem, in Best en in
Groningen. In de periode 2010-2014 hebben in totaal 2.000 kinderen deelgenomen aan 22 slim.nl
Schaakchallenges. De grootste was in Roosendaal met ruim 220 deelnemers en de kleinste in Sneek met
30 deelnemers. Per slim.nl Schaakchallenge deden gemiddeld 90 kinderen mee, waarvan de helft uit het
Voortgezet Onderwijs kwam en de andere helft uit de groepen 7 en 8 van de Basisschool.
Schoolschaakactiviteiten tijdens het Tata Steel Chess Tournament
Ook in 2015 zijn tijdens de Tata Steel Masters on Tour twee aparte schoolactiviteiten georganiseerd in
Rotterdam en Den Haag. De KNSB verzorgde de invulling van het programma en stemde de
uitnodigingen voor de schoolkinderen af met de lokale organisaties.
In Rotterdam deden de Rotterdamse Schaakbond, de Stichting Het Schaakkasteel, Stichting Pathena en
Rotterdam Topsport mee.
In Den Haag waren het de Haagse Schaakbond en het Aloysius College, die invulling gaven aan het
programma. Het moment in Den Haag werd tevens benut om de Haagse Schaakcampagne te starten,
met aandacht voor schaaklessen op de Haagse basisscholen.
Verenigingsprijs
Op 14 maart is de KNSB-verenigingsprijs 2014 ter waarde van € 1.000 uitgereikt aan SV Almere. De
uitreiking vond plaats tijdens de Almeerse schoolschaakkampioenschappen, georganiseerd door
SV Almere en met 436 deelnemers het grootste schoolschaaktoernooi van Nederland. Het geheim van
het succes van deze vereniging is volgens kenners dat ze een goed organisatieteam vormen: trouw,
vastberaden en enthousiast.
Chessity
Op 4 april in Waalwijk zijn de regionale jeugdleiders bijeengeweest en hebben het plan voor de online
schaaklessen met Chessity voor scholen besproken. Het plan is goed ontvangen en verschillende
bonden hebben aangegeven vrijwilligers te zullen werven die scholen gaan adviseren en bezoeken zullen
afleggen.
Inmiddels is de samenwerking gestart. De 25 KNSB-Chessity-vrijwilligers zijn snel gevonden. Nieuwe
aanmeldingen zijn op een reservelijst geplaatst. Er hebben enkele sessies plaatsgevonden met de
vrijwilligers en momenteel worden bijeenkomsten bij scholen gepland, waar Chessity gedemonstreerd
wordt. Vanzelfsprekend vergt de opstart en de coördinatie van dit initiatief capaciteit van de KNSB. Om
dit goed te doen is een tijdelijke medewerker aangetrokken. De tijdelijke kosten hiervan zijn in het
projectbudget opgenomen en wordt uit begrote budgetten gefinancierd.
Nationale Sportweek 2015 (18 t/m 25 april)
Aan de Nationale Sportweek 2015 in april hebben in totaal liefst 155 schaakverenigingen, scholen en
bonden deelgenomen (+7% ten opzichte van 2014). De deelnemers hebben van de KNSB een
ondersteunend promotiepakket ontvangen met posters met onze schaakambassadeur Nick Schilder erop
en flyers met de Chess Queens erop. Tevens konden de verenigingen flyers uitdelen aan publiek met
twee schaakprijsvragen erop.
Vijf schaakverenigingen hadden middels een prijsvraag een bezoek van een Chess Queen tijdens de
Nationale Sportweek gewonnen en drie verenigingen hebben een tuinschaakspel gewonnen om in te
zetten tijdens de Nationale Sportweek. De leden van schaakvereniging Doetinchem hebben vervolgens
een prominente rol gespeeld op de landelijke openingsdag van de start van de Nationale Sportweek 2015
in Doetinchem.
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Enquête vitale verenigingen
Als onderdeel van het Activiteitenplan 2015 stond gepland dat in april 2015 een uitgebreide enquête aan
de verenigingen opgesteld zou worden. Vanwege de drukte rond de Nationale Sportweek, de
jeugdevenementen en de ontwikkeling van OLA, is deze enquête uitgesteld. Deze staat nu voor juni op
de planning.
Jeugdevenementen
De verschillende landelijke jeugdkampioenschappen zijn de afgelopen periode volgens planning
georganiseerd. We noemen apart het NK voor schoolteams Voortgezet Onderwijs dat een nieuw
onderkomen in Wijk aan Zee vond. Dit is zowel spelers als organisatie heel goed bevallen. Het NK Jeugd
individueel (categorieën A, B en C) kon voor de tweede maal achtereen in Rotterdam plaatsvinden. Wel
is daar het kampioenschap een dag ingekort door een dubbele ronde in te plannen. Reden hiervoor is om
het kampioenschap interessant genoeg te houden voor de deelnemers in de toekomst. Een 9-daags
toernooi is voor menigeen een zware belasting.
Naar aanleiding van de wijziging van het FIDE reglement per 1 juli 2014 was in november een extra
aanpassing nodig bij alle jeugdreglementen. Op voordracht van de regionale jeugdleiders zijn onder
andere de sancties bij het doen van een onreglementaire zet voor de jongste spelers ongedaan gemaakt.
Evenementen
Wijk aan Zee
e
Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft het 77 Tata Steel Chess Tournament op zijn naam geschreven.
Na een matige start van 1 uit 3, kwam de Noor op stoom met een winstserie van 6 partijen. Uiteindelijk
eindigde hij op 9 uit 13 en de ongedeelde eerste plaats.
Anish Giri speelde een uitstekend toernooi in Wijk aan Zee. Hij eindigde samen met Wesley So, Maxime
Vachier-Lagrave en Ding Liren op een halfje achter Carlsen op de gedeelde tweede plaats. Loek van
Wely miste een aantal goede kansen en eindigde met aantrekkelijk vechtschaak op de voorlaatste plaats
in de A-groep.
De B-groep werd een prooi voor de 15-jarige Chinees Wei Yi. Hij promoveert naar de A-groep van
e
volgend jaar. Robin van Kampen eindigde op de ongedeelde 4 plaats met 8,5 uit 13. Ook Anne Haast
e
deed het goed. Met 4 uit 13 werd ze weliswaar slechts 12 , maar ze scoorde haar laatste WGM-norm (en
zelfs een IM norm) en won ratingpunten.
Batavia toernooi
e
Van 20 februari tot 1 maart werd in het Amsterdamse café Batavia alweer het 7 Batavia toernooi
gehouden. Het gesloten toernooi werd overtuigend gewonnen door de Amsterdamse grootmeester Dimitri
Reinderman. Jorden van Foreest boekt nog steeds duidelijke progressie en werd ongedeeld tweede.
EK Individueel
Het EK Individueel werd van 23 februari tot en met 9 maart in Jeruzalem gehouden. Kampioen werd de
e
Rus Evgeniy Najer (als 37 geplaatst!). Geen van de Nederlandse deelnemers wist zich te plaatsen voor
de World Cup. Robin van Kampen scoorde 6,5 uit 11 en bleef ongeslagen maar verloor een paar
ratingpunten. Benjamin Bok, David Klein en Quinten Ducarmon scoorden 50%.
Open toernooi Reykjavik
Erwin l’Ami heeft het grootste succes uit zijn carrière tot dusver behaald door het grote open toernooi van
Reykjavik op zijn naam te schrijven.
Competitie meesterklasse
De laatste ronde van de meesterklasse werd georganiseerd door HMC Den Bosch. Met alle teams in een
ruimte bleef het spannend tot de laatste partij. Nadat Julian van Overdam zijn team een nipte overwinning
op LSG had bezorgd kon Charlois Europoort (met Loek van Wely op bord 1) het kampioenschap vieren.
De landskampioen in de vorige twee seizoenen – En Passant Bunschoten – werd derde, achter BSG
(Bussum). Voerendaal en de Groninger Combinatie degradeerden uit de meesterklasse. De promovendi
voor het seizoen 2015/16 zijn Kennemer Combinatie en HWP Sas van Gent.
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Topschaak
Anish Giri
Anish Giri handhaafde zich het afgelopen halfjaar in de top-10 van de wereld. Zijn resultaten in de diverse
toptoernooien waren wisselend:
 London Chess Classic (8-15 december 2014). Het hoofdtoernooi eindigde in een gedeelde zege voor
Anand, Kramnik en Giri.
e
 Wijk aan Zee. Gedeelde 2 plaats achter Carlsen.
 Grand Prix Tbilisi (14-28 februari 2015). Anish Giri, die werd vergezeld door zijn coach Vladimir
Tukmakov, begon goed met een zwartoverwinning op Peter Svidler. Op de liveratings website steeg
hij na die partij door naar een rating van 2803. Die goede start wist hij echter bepaald geen vervolg te
e
e
geven. Uiteindelijk eindigde hij op de gedeelde 4 tot en met 7 plaats.
 Ook het Gashimov memorial in Shamkir (15-27 april) was geen groot succes voor Anish. Met 3,5 uit 9
e
e
eindigde hij op de 7 tot en met 10 plaats.
e
Op de ratinglijst van april 2015 stond Anish 7 van de wereld met een rating van 2790, op de ranglijst van
e
mei viel hij terug naar de 9 plaats met een rating van 2776.
Anish Giri blijft ook het komende jaar samenwerken met Vladimir Tukmakov. Hem wacht vanaf mei een
vol toernooiprogramma met onder andere het laatste Grand Prix toernooi in Khanty-Mansiysk, Norway
Chess (juni), het NK Amsterdam (juli), de Sinquefield Cup (augustus), de World Cup (september),
European Club Cup (oktober) en het EK Landenteams (november).
Talentontwikkeling
EK Jeugd Batumi
Als laatste van de drie grote uitzendingen (WK Junioren, WK Jeugd en EK Jeugd) vond het EK plaats in
Batumi van 18 t/m 29 oktober. Deze uitzending is goed verlopen, ondanks de ietwat lastige bestemming.
De organisatie was goed behalve het eten, dat was bijzonder slecht (in het restaurant waar de
Nederlanders lunch en diner moesten gebruiken).
De Nederlandse delegatie (11 spelers, 3 coaches) heeft het redelijk gedaan al werden geen medailles
binnengehaald. Rosa Ratsma en Eelke de Boer wisten zich wel in de strijd om de topplaatsen te mengen.
De concurrentie is tegenwoordig groot. Ook al zenden wij relatief beperkt uit (dus alleen de echte
toppers), toch wisten onze deelnemers maar net boven de 50% uit te komen.
Schaakfestival Groningen
Rondom kerst heeft wederom het Schaakfestival in Groningen plaats gevonden. Net als voorgaande
jaren namen wij deel met een delegatie jeugdspelers en ditmaal drie coaches. Zij werden ondergebracht
op de boot die mede door de organisatie gefinancierd werd.
In totaal waren er ditmaal 14 spelers, waarvan er drie niet op de boot verbleven maar alleen aan het
schaaktechnische programma deelnamen. De sfeer en de prestaties waren prima dus er is alle reden om
bij de volgende aflevering opnieuw in deze constructie deel te nemen.
Aanpassing Notitie Uitzendingen
Begin dit jaar is de Notitie Uitzendingen aangepast. Hierdoor wordt het mogelijk iets ruimer uit te zenden.
Om de uitzendingen financieel behapbaar te houden wordt er voortaan gewerkt met een lage (voorheen
de standaard bijdrage) en een hoge eigen bijdrage.
Trainingen statushouders
De houders van de hoogste statussen (Top, Jong Oranje en internationaal Talent) hebben recht op een
financiële bijdrage in hun individuele trainingsprogramma. Voor 8 van deze 12 statushouders hebben wij
(in overleg) een trainingsprogramma samengesteld en financieel ondersteund (op 50-50 basis).
Stertrainingen
Dit seizoen waren er 23 groepen met 154 deelnemers: 1 vijfstergroep, 3 vierstergroepen, 3
driestergroepen, 6 tweestergroepen, en 10 éénstergroepen. Daarnaast lopen er een aantal
trainingsgroepen via de regionale bonden en via particulier initiatief. Het trainingsseizoen wordt
afgesloten met een trainingsweekend in de Stayokay te Arnhem op 27 en 28 juni.
Voor komend seizoen is besloten tot een nieuwe opzet van de stertrainingen, waarbij onze
samenwerkingspartners (regionale bonden, stichtingen, trainers, schaakscholen) een grotere rol
toebedeeld krijgen. Bij de afgelopen jeugdleidersvergadering in Waalwijk is deze opzet nader toegelicht
aan de regionale bonden en die konden zich hier goed in vinden. Diverse mogelijke partners hebben al
aangegeven meer verantwoordelijkheid te willen nemen bij het organiseren van de trainingen. Een aantal
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andere wil liever onder de paraplu van de KNSB verder gaan. Het komende jaar zal sowieso een
overgangsjaar zijn waarin veel flexibiliteit betracht moet worden.
Vanaf half mei gaat onze nieuwe site (www.stertrainingen.nl) met het trainingsaanbod de lucht in en
zullen we hier omheen de nodige publiciteit gaan maken.
Bijzondere prestaties
Robby Kevlishvili liet eerder in 2014 al een aantal topprestaties noteren en zette deze lijn voort met een
prachtige 3,5-0,5 overwinning in een match tegen Friso Nijboer bij het Cultural Village toernooi.
Jorden van Foreest boekte rond de jaarwisseling een aantal goede prestaties die laten zien dat de
grootmeestertitel op niet al te lange termijn binnen bereik ligt. In Groningen verloor hij een match tegen
Dimitri Reinderman nipt met 3,5-2,5. Aansluitend scoorde hij in Basel 4,5 uit 7 na een vliegende start met
4,5 uit 5 en overwinningen op Bok en Delchev en een remise tegen Naiditsch. Bij het Aeroflot toernooi in
Moskou maakte hij veel indruk met een score van 4 uit 8 (plus een reglementaire overwinning) tegen
louter topgrootmeesters. Dit was voldoende voor een GM-norm.
Ook Casper Schoppen deed het uitstekend in Groningen en in Wijk aan Zee met als resultaat een
ratingsprong van 213 punten, wat zelfs met de huidige k-factor een fraaie prestatie is.
Maaike Keetman speelde in februari een sterk jeugdtoernooi in Cannes en sprong daardoor op de
ratinglijst naar 2183, net onder de top tien van Nederland.
Bij het NK E in Waalwijk deed Machteld van Foreest bovenin mee in de jeugdcategorie met 6 uit 9, een
opmerkelijke prestatie voor een meisje uit de F-categorie. Vorig jaar was Machteld al kampioene bij de Emeisjes.
Kadervorming
Gestarte cursussen
In Bussum, Eindhoven, Giessenburg, Hoogland, Maarsen, Amsterdam en Deventer is een cursus
Schaaktrainer 1 van start gegaan. De cursus Schaaktrainer 2 is van start gegaan in Leiden met 6
cursisten en in Spijkenisse met 8 cursisten. De cursus Schaaktrainer 3 in Amsterdam ging met 7
cursisten van start. In Den Haag is men van start gegaan met een cursus Schoolschaaktrainer, hieraan
nemen 8 cursisten deel. De cursus Schoolschaaktrainer is een op school geënte cursus Schaaktrainer 1
aangevuld met een onder begeleiding op een basisschool.
In Amsterdam is men gestart met 8 cursisten aan een cursus Scheidsrechter A. De cursus
Scheidsrechter C in Rotterdam ging met 15 cursisten van start.
Afgeronde cursussen
De cursus Schaaktrainer 1 in Amsterdam en in Deventer leverden respectievelijk 12 en 9 nieuwe
Schaaktrainers op. Van de cursus Schaaktrainer 2 Rotterdam zijn na herkansing nog 2 cursisten
geslaagd, 11 cursisten hadden hun diploma al eerder behaald. In 2013/2014 is de cursus Schaaktrainer 2
in Den Bosch gegeven, 1 cursist heeft recentelijk de opleiding afgerond. De cursus Schaaktrainer 3 in
Utrecht leverde nog 2 geslaagden op.
Van de cursus Scheidsrechter A te Den Haag zijn 5 cursisten geslaagd. Drie cursisten hebben hun stage
voor Wedstrijdleider B met succes afgerond. Zestien cursisten staan aangemeld als stagiaire
Scheidsrechter/Wedstrijdleider. Zij dienen nog een paar stages te lopen.
Bijscholingen
In Deventer (20 deelnemers) en in Zundert (9 deelnemers) is een korte bijscholing gehouden voor
Schaaktrainers. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Het niveau van de partijen van kinderen in
relatie tot de stap waarin ze oefenen én de Extra-, de Plus en de vooruitdenken-werkboeken van de
Stappenmethode.
Voor Schaaktrainers 3 en 4 is in Haarlem een bijscholing gehouden. Hieraan namen 23 trainers deel. De
bijscholing werd gegeven door grootmeester Tukmakov. De heer Tukmakov heeft ongelijke lopers
behandeld met als invalshoek hoe men dit onderwerp op verschillende niveaus moet trainen (van
beginner tot wereldtopper).
Commissie Kadervorming
Na het geven van de eerste Scheidsrechter A cursus met het vernieuwde lesmateriaal, bleken nog enkele
aanpassingen noodzakelijk te zijn. De Commissie Kadervorming heeft deze aanpassingen goedgekeurd.
Examencommissie t.b.v. Schaaktrainer opleidingen
De commissie is 9 mei voor het eerst bijeen geweest. Besproken is onder andere de in ontwikkeling
zijnde database voor Schaaktrainer-examens.
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