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Rapportage aan Bondsraad 10 december 2016

Algemeen
Organisatie
Per 1 januari 2017 zal directeur Mark van der Werf vertrekken. Er is een sollicitatieprocedure gestart voor
zijn opvolging en het bestuur gaat ervan uit dat voor 1 januari een geschikte kandidaat gevonden wordt.
Financieel
Naar verwachting zal er een overschot gerealiseerd worden. Dat is ook nodig vanwege de krappe
liquiditeit. De verwachting is dat de liquiditeit de komende jaren langzaam zal toenemen door het
begroten van overschotten. Bij ongewijzigd beleid zullen deze overschotten wel steeds kleiner worden.
Structureel verhogen van de inkomsten van de KNSB is de komende jaren noodzakelijk.
ICT-ontwikkeling
De IT-ontwikkelingen hebben enige vertraging opgelopen. Voor de nieuwe website is inmiddels een
leverancier gekozen. De verwachting is dat de website per 1 april 2017 operationeel kan zijn. Voor de
uitslagenserver en de kalenderwebsite verwachten we dat die in de loop van 2017 en in ieder geval met
ingang van het nieuwe seizoen operationeel zullen zijn. Het uitfaseren van de uitwisseling met Access is
nog niet afgerond. Het is de bedoeling dat dat in 2017 wel gaat gebeuren en dat een aanvang wordt
gemaakt met Mijn KNSB.
Sportagenda NOC*NSF
Op basis van een zogenaamd startgesprek met NOC*NSF heeft de KNSB twee aanvragen ingediend
voor de nieuwe sportagenda 2017+. De ene aanvraag betreft een voortzetting van het
topschaakprogramma van Anish Giri (2017-2020) waarbij de doelstelling nadrukkelijk is meespelen om
de WK-titel. De andere aanvraag betreft een talentontwikkelingsaanvraag (2017-2024) voor een viertal
talenten waarvan Jorden van Foreest de sterkste is. De plannen zijn ingediend voor 1 september 2016. In
de maand september heeft nog een zogeheten review gesprek plaatsgevonden met Maurits Hendriks. De
daadwerkelijke toe- of afwijzing vindt plaats tussen 15 november en 1 december.

Breedteschaak
Chessity
De samenwerking met Chessity is voortgezet. Een belangrijke ontwikkeling is het Pion-diploma, dat
Chessity heeft ontwikkeld. Het is de bedoeling dat nog meer diploma’s gaan volgen.
Nationale Sportweek 2016
Het aantal bestellingen van promotiepakketten voor de Nationale Sportweek 2016 was groter dan ooit
met 220 bestellingen. Bij deze bestellingen ook twee schaakverenigingen in oprichting: Schaak maar
Raak (Niekerk) en Bennelkel (Eindhoven). Het verschuiven van de sportweek naar september is een
goede zet geweest van NOC*NSF.
In het pakket met flyers en posters zat dit jaar als aardigheid ook een gratis exemplaar van het
schaakkwartet met Nick&Anish. 52 schaakverenigingen hebben een plekje op het kwartet gekregen.
Ook hebben de nodige verenigingen het kwartet bijbesteld voor hun leden of wervingsacties, overigens
niet alleen de verenigingen die op het kwartet zelf vermeld staan. De Motiefgroep Schaken spande de
kroon met 101 exemplaren. Zij gaan het kwartet aan hun Benelux collega’s uitdelen op hun november
bijeenkomst.
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Tijdens de sportweek organiseerde de KNSB zelf ook drie activiteiten:
17/9 Caïssa Amsterdam – Opening KNSB-competitie (Jan Stomphorst) met quiz en champagne
21/9 BS De Achtbaan Utrecht – Square4chess toernooi met simultaan Anne Haast
25/9 Sportfestival Griftpark Utrecht i.s.m. SV Paul Keres, simultaan, snelschaken en square4chess
Onder de inzenders van de schaakprijsvragen op de flyer heeft de KNSB 64 prijsjes verloot.
Schoolschaakprojecten
De scholen zijn weer begonnen en dus ook de schaaklessen bij de KNSB projecten in Den Haag,
Westland, Amsterdam West, Amstelveen, Den Bosch en Eindhoven. Aan deze projecten nemen ca. 500
scholieren deel. Gedurende het seizoen loopt dit aantal op tot 1000.
Bij deze projecten worden de lesgever, het lesmateriaal (werkboekjes) en het schaakmateriaal (SpeelZ
leskist) geregeld door de KNSB. Alle deelnemers zijn scholierenlid.
Jeugdprojecten Groenfonds
Er zijn nieuwe jeugdprojecten in het kader van het Groenfonds gestart:
Opening ‘64 (Sr. Pancras) heeft in samenwerking met docenten en directie van een basisschool in de
buurt, een plan voor een “schaakmaand”. In deze maand zijn er verschillende schaakactiviteiten op deze
school georganiseerd om kinderen met schaken in aanraking te laten komen. Vervolgens krijgen de
kinderen het aanbod om op de schaakclub te komen kijken. Jaarlijks gaan ze dit bij een nieuwe school
herhalen tot ze weer bij de eerste school terug zijn. Ook de leerkrachten worden zo actief mogelijk bij het
schaken betrokken om hen met het schaken vertrouwd te maken.
In Den Haag is ook een nieuw Groenfondsproject gestart. Als verlengstuk van het schoolschaakproject
op OBS Het Galjoen zal naschools een schoolschaakclub worden ingericht. Met 21 aanmeldingen is de
start veelbelovend.
Er zijn ook nieuwe aanvragen uit Giessenburg, Elburg en Oisterwijk ontvangen. Die aanvragen lopen
nog.
Voor de gemeente Beverwijk is daarnaast een ambitieus schoolschaakplan samen met Chessity
opgesteld. Vooralsnog heeft de gemeente dit nog afgehouden. Er is wel al een ander project genaamd
“Sportdorp” in Wijk aan Zee gestart. Schaken is van de belangrijkste sporten bij dit project.
Pilots vitale schaakvereniging
In het kader van de pilots met de thema’s Ouderen en Herintreders zijn nog enkele nieuwe verenigingen
gestart met hun pilot.
DD uit Den Haag heeft na een gesprek met de KNSB een plan gemaakt voor herintreders. Het advies
was om herintreders niet te beperkt te zien, maar vervolgens wel heel gericht de wervingsacties op een
bepaalde doelgroep te richten. DD richt zich met name op expats/immigranten, oudere ex-clubschakers
en wil zich verjongen door zich ook meer op studenten gaan richten. Zij gaan o.a. hun social media
aanpassen en beginnerscursussen organiseren.
SC Veendam en SV Schaesberg zijn het meest actief bij de pilot ouderen. SC Veendam heeft een
schaakcursus verzorgd voor uitsluitend ouderen. In september hopen zij een deel hiervan als lid te
kunnen verwelkomen. SV Schaesberg heeft op 21 mei een workshopdag met Eddy Sibbing als
deskundige verzorgd in Voerendaal. Er namen 9 personen deel van verschillende Limburgse
verenigingen. Zo werd op de vraag geantwoord waarom ouderen weer gaan schaken:
 tijd genoeg: leuke tijdbesteding;
 goede hersentraining;
 gezellig;
 goedkoop;
 sociale contacten;
 vervoer naar club wordt geregeld;
 door club of leden uitgenodigd om langs te komen bij activiteit;
Ook springt eruit bij aandachtspunten dat er is grote behoefte aan les en uitleg. Er bestaat voor ouderen
nauwelijks de mogelijkheid om lessen te volgen.

Jeugdevenementen
NK E-teams Zuid Scharwoude
Op 21 mei vond voor de tweede keer op rij het NK E-teams plaats in Zuid-Scharwoude. De organisatie
bestaande uit een samenwerkingsverband van vijf verenigingen uit de kop van Noord-Holland, had een
paar kleine aanpassingen gemaakt t.o.v. vorig jaar waardoor het nog soepeler verliep. O.a. minder lange
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rij bij de aanmelding, betere controle opstellingen en geen kinderen die tegen glas aanliepen. Ook dit jaar
weer veel complimenten van de deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Almere.
NK voor schoolteams Basisonderwijs Nijmegen
Op 28 mei, 4 en 11 juni werd het NK voor schoolteams basisonderwijs in het NSG Groenewoud in
Nijmegen gespeeld. Op de eerste tweede finaledagen streden 40 viertallen om de teams categorie
algemeen. Dit zijn de overgebleven 40 teams van ca. 9.000 teams die aan alle lokale voorronden hebben
meegedaan.
Het team van De Pinksterbloem (Amsterdam), vooraf favoriet, had geleerd van vorig jaar, toen zij een
zekere titel op de tweede dag verspeelden. Zij hadden dit jaar een hotelkamer in Nijmegen geboekt om
uitgerust aan de tweede dag te beginnen. Dat heeft gewerkt, ze wonnen als enige team die dag al hun
wedstrijden en werden daarmee kampioen.
Dit jaar was het deelnemersveld op verzoek van Chessity met twee extra teams uitgebreid. Deze plekken
gaven zij aan een school uit Zeeland en aan Noord-Brabant. Deze scholen hadden net niet de finale
gehaald in de regiofinale en zijn fanatieke gebruikers van Chessity.
Anne Haast was ingehuurd voor een snelschaak-simultaan op de tweede finaledag. Zij toonde zich een
uitstekende ambassadrice door 90 snelschaakpartijen tegen deelnemers en publiek te schaken en ook
nog eens 160 handtekeningen uit te delen, de prijsuitreiking te doen en rustig alle vragen te
beantwoorden en op de foto te gaan.
De finale op 11 juni bij de teams van de middenbouw (groepen 3, 4 en 5), werd gewonnen door de
Nutsschool Wassenaar (grote teams), De Spits Utrecht (middel grote teams) en Letterland Almere (kleine
teams). Met 277 deelnemers tegen 248 in 2015 en 190 in 2014, was deze editie weer groter dan haar
voorgangers. De groei komt omdat de voorronden in aantal en omvang groeien. Dit jaar deden ruim 600
kinderen in de voorronde tegen een kleine 300 in 2014.
In Nijmegen werd het spelen in rustige klaslokalen t.o.v. de sporthallen de laatste tweejaar, als een sterke
verbetering ervaren. Ook was de wedstrijdleiding en uitslagen verwerking geheel in KNSB handen bij dit
complexe toernooi, waardoor het tijdschema dit jaar goed gevolgd kon worden.
Nationale Pupillendag Roosendaal
Voor de zesde en tevens laatste keer vond de Nationale Pupillendag in Roosendaal plaats. De 120
deelnemertjes t/m 7, 8 en 9 jaar hadden wederom een zeer geslaagde dag. Met gemiddeld twee
begeleiders per deelnemer ging het er uiterst serieus aan toe. Pupillenkampioen werd Yichen Han uit
e
Eindhoven die daarmee al zijn 4 NK titel in zijn leeftijdscategorie opeiste. Helaas verhuist hij komend jaar
naar Engeland. Bij de meisjes won Manasvita Basa uit Almere. De jongere groepen werden gewonnen
door Polle van Arendonk (De Meern), Wendy Huang (Eindhoven), Le Phong Nguyen (Oss) en Aurelia
Heukelom (Amsterdam).
Ook was een wildcard aan een gehandicapte jongentje uit Zwolle vergeven die zelf geen zetten kon doen
vanwege een spierziekte. Hij had geen medewerking gekregen om de voorronde te spelen vanwege het
korte speeltempo. Het speeltempo in de finale paste beter bij hem en de wedstrijdleiding gaf hem 5
seconden extra increment. Hij kon daardoor prima meekomen in zijn groep en was erg blij met zijn
wildcard.
De organisatie was is handen van de stichting Schaakpromotie. Deze zeer ervaren club die veel
toernooien in de regio ondersteunen, weten voor dit toernooi jaarlijks 35 a 40 vrijwilligers in te zetten. De
KNSB eerde de organisatie bij de prijsuitreiking met twee grote taarten als dank.
KNSB Internet Jeugd Grand Prix 2015-2016
e
Op 15 juni is het 10 jeugd Grand Prix toernooi gespeeld. De deelnemers mogen hun verworven GP
punten weer omzetten in prijzen uit de goed gevulde prijzenwinkel. Dit jaar zijn er 60 winnaars die genoeg
punten hebben verdiend voor minimaal een prijsje.
KNSB jeugdclubcompetitie 2016
Op 10 september is de KNSB jeugdclubcompetitie van start gegaan in Den Bosch. 64 teams in drie
leeftijdscategorieën strijden om de Nederlandse titels. De A-categorie is weer sterk bezet met gemiddelde
teamratings van STB (2238), Oud Zuylen Utrecht (2152) en HMC Calder (2070). De jeugdcompetitie
loopt van september t/m december.
In de Promotieklasse A strijden 12 teams om de promotieplekken naar de Meesterklasse A. De eerste
ronde was via een uit- of thuiswedstrijd. Op 1 oktober (Haarlem), 12 november (Den Bosch) en 10
december (Hengelo) spelen ze steeds een dubbele ronde.
Grand Prix jeugd Internet 2016-2017

3

Er is een nieuwe opzet voorbereid om de KNSB Internetschaak Jeugd Grand Prix een nieuwe impuls te
geven. O.a. met een scholenteamtoernooi voor basisonderwijs en een clubcompetitie met 2 tallen wordt
getracht het aantal deelnemers weer op minimaal 100 deelnemers te krijgen.
De eerste GP op 21 september werd prima bezocht met alleen al voor onderdeel A (17.00 uur) 44
deelnemers. Dat is al meer dan de laatste paar GP’s voor alle groepen samen.
Open NK Rapid jeugd Eindhoven 2016
De organisatie van het Open NK rapid jeugd Eindhoven heeft laten weten dat zij de financiering niet
rondkrijgen voor de editie van 2016 gepland op 3 december. Zij hebben daarop het evenement
geannuleerd. Zij hebben de intentie volgend jaar opnieuw het evenement te organiseren, maar op een
andere locatie.
Organisatie NK jeugd ABC 2017-2019 Assen
Voor de organisatie van het NK jeugd in de categorieën A, B en C voor de periode 2017-2019 is op dit
moment een driemanschap bezig met de haalbaarheid om het toernooi voor drie jaar in Assen onder te
brengen. Het driemanschap bestaat uit de heren J. Hillenkamp, H. Gielen en R. Kroon. Omdat ook de
Nationale Pupillendag voor drie jaar naar Meppel gaat, kunnen beide organisaties elkaar versterken. Zo
gaan ze gezamenlijk een plan maken voor de provincie Drenthe.

Evenementen
Nederlandse Kampioenschappen Amsterdam
In een fraaie nieuwe locatie, het Tropentheater in het Tropenmuseum, werden van 22-28 augustus de
Nederlandse Kampioenschappen gehouden.
Bij de vrouwen wist Anne Haast na een zenuwslopende barrage tegen Iozefina Paulet haar derde NK-titel
op rij binnen te halen.
De 17-jarige Jorden van Foreest maakte een spectaculair debuut op het NK. Hij ging in vrijwel al zijn
partijen vol voor de winst en dat betaalde zich uit in 5 overwinningen en 1 nederlaag. Zijn enige
e
(moeizame) remise behaalde hij tegen titelverdediger Loek van Wely in de 6 ronde. Loek speelde een
prima toernooi, maar scoorde met 5 uit 7 net een halfje te weinig. De overige deelnemers eindigden op
50% of lager.
NK Schaken eindstand
Nr

Naam

Rating Score Partij TPR

Rating±

1

Van Foreest, Jorden

2601

5.5

9

2819

+18,9

2

Van Wely, Loek

2657

5.0

9

2739

+7,7

3

L'Ami, Erwin

2606

3.5

9

2588

-1,7

4

Van den Doel, Erik

2575

3.5

9

2593

+1,6

5

Reinderman, Dimitri

2584

3.0

9

2541

-4,3

6

Bok, Benjamin

2599

3.0

9

2539

-5,9

7

Werle, Jan

2567

2.5

9

2492

-7,5

8

Ernst, Sipke

2535

2.0

9

2440

-8,8

NK Schaken Vrouwen eindstand
Nr

Naam

Rating Score Partij TPR

Rating±

1

Haast, Anne

2299

5.0

9

2331

+6,8

2

Paulet, Iozefina

2249

5.0

9

2338

+17,0

3

Hortensius, Lisa

2162

4.5

9

2295

+25,8

4

Kazarian, Anna-Maja

2254

3.5

9

2179

-28,4

5

Van Weersel, Arlette

2170

3.0

9

2141

-6,0

6

Padurariu, Smaranda

2179

3.0

9

2140

-7,8

7

Jap Tjoen San, Linda

2096

2.5

9

2100

-0,4

8

Middelveld, Martine

2101

1.5

9

1971

-21,2

4

Naast de twee topkampioenschappen werden er nog diverse andere schaaktoernooien georganiseerd.
Hoogtepunt was de jeugd-dag op 23 augustus. Ook was er een uitgebreid cultureel programma.
NK Internet l’Ami Kampioen
Het NK Internetschaak 2016 was wederom sterk bezet. De regerend kampioen Benjamin Bok werd in de
halve finale uitgeschakeld door Erwin l’Ami. De grootmeester uit Woerden rekende vervolgens in de finale
ook af met Loek van Wely en werd zo Nederlands Kampioen Internetschaak. Het speeltempo was 3
minuten en 3 seconden increment en winnaar in de finale was degene die het eerst 5 winstpartijen
behaald. De eindstand in de finale was 5-2 (8 partijen).
Spa Chess
9-17 juli 2016. De Russische grootmeester Alekseev won met overmacht in Amsterdam. Met 8 uit 9 bleef
hij de achtervolgers Van den Doel en Kunin een punt voor. Lucas van Foreest scoorde een IM-norm.
Leiden Chess Tournament
14-24 juli 2016. Roeland Pruijssers won op weerstandpunten het LCT. Net als Hugo ten Hertog (GMnorm) scoorde hij 7 uit 9. Dat was een halfje meer dan een groepje achtervolgers waaronder Loek van
Wely. Het LCT kende een aparte vrouwen kroongroep die gewonnen werd door Rosa Ratsma.
ONK Dieren
25 juli-4 augustus. Open Nederlands Kampioen werd de Indiase grootmeester Sandipan. Hij scoorde een
halfje meer dan Erwin l’Ami en Igor Khenkin die met 7 uit 9 de tweede plaats deelden.
Vlissingen
6-13 augustus. Loek van Wely liet er geen gras over groeien in Vlissingen. Hij begon met 6 uit 6 voordat
hij zijn eerste remise liet aantekenen tegen GM Landa. Uiteindelijk was 8 uit 9 voldoende voor de
ongedeelde toernooioverwinning.
Isle of Man toernooi
Alhoewel hun uiteindelijke klassering niet heel hoog was hebben Benjamin Bok en Jorden van Foreest
toch indruk gemaakt in het Isle of Man toernooi. Jorden speelde remise tegen Nakamura en won van
Leko. Benjamin won van Nakamura en speelde remise tegen So en Shirov.
Hoogeveen Chess Tournament
e
Er werden twee matches gespeeld in wat alweer de 20 editie was van het toernooi in Hoogeveen. Ivan
Sokolov versloeg Jorden van Foreest in een spectaculaire match met 3,5-2,5. Alleen de slotpartij
eindigde in remise, verder won steeds de witspeler. Nigel Short versloeg met dezelfde cijfers Hou Yifan.
Het Open Toernooi werd gewonnen door de Indiase grootmeester Gupta die een halfje meer scoorde dan
zijn collega Sandipan. Op gedeelde derde plaats eindigden onder andere de jeugdspelers Lucas van
Foreest en Casper Schoppen die bieden een IM-norm scoorden.

Competitie
Werkgroep Competitie
De werkgroep is op 25 augustus en 10 november bijeen geweest om de uitkomst van het besluit in de
Bondsraad van juni en het vervolgtraject te bespreken. Nieuwe leden in de werkgroep zijn Eric Fraikin
(LeiSB) en Leon van Gelder (NBSB). Zie voor de tussentijdse rapportage het agendapunt.

Kadervorming
Nieuwe gestarte cursussen
Na de zomervakantie zijn in de volgende plaatsen cursussen Schaaktrainer 1 van start gegaan: Beverwijk
(11 cursisten), Den Haag (10 cursisten), Amsterdam (13 cursisten), Soerendonk (12 cursisten) en in
Amstelveen (7 cursisten). In Amstelveen wordt de cursus voor het eerst in het Engels gegeven.
Afgeronde cursussen
Voor de cursus Assistent Schaaktrainer 1 Schiedam hebben reeds vijf cursisten hun certificaat in
ontvangst genomen.
Tien cursisten van de cursus Schaaktrainer 1 Groningen hebben ook hun diploma mogen ontvangen, 4
cursisten ontvangen hun resultaat in november.
5

Commissies behorende bij Kadervorming
De Commissie Kadervorming heeft gesproken over de minimale leeftijd eis bij de Schaaktrainer 1 cursus.
De Commissie heeft besloten om voor de cursus Schaaktrainer 1 de minimale leeftijdgrens te verlagen
naar 14 jaar. Gekeken zal worden of er een dispensatie regeling komt voor 13 jarigen.
De cursus Assistent Schaaktrainer 1 zal hierdoor komen te vervallen.
De examencommissie van de Schaaktraineropleidingen heeft aangegeven dat het ontwikkelen van het
lesmateriaal Schaaktrainer 2 enige vertraging heeft opgelopen. Het streven is om deze eind 2016 gereed
te hebben.

Topschaak
Anish Giri
 De samenwerking met Vladimir Tukmakov als hoofdcoach is beëindigd na het
Kandidatentoernooi. Die rol wordt nu door Erwin l’Ami vervuld. Tukmakov was nog wel de captain
van het Nederlandse team op de Olympiade.
 In het Norwaychess toernooi in Stavanger scoorde Anish niet bijzonder goed met 4 uit 9. Anish
nam (na het Kandidatentoernooi met 14 remises) duidelijk risico’s tegen Vachier en Harikrishna
maar verloor beide partijen. Wel maakte hij tamelijk makkelijk remise tegen Kramnik, Carlsen en
Aronian. Carlsen werd toernooiwinnaar.
e
 Anish eindigde op de ongedeeld 3 plaats in Shamkir met 5,5 uit 9. Een redelijk goed toernooi
met onder andere een overwinning op WK-uitdager Karjakin.
 Anish presteerde matig in toernooien in Bilbao en St Louis. Voor het eerst sinds lange tijd stond
hij net buiten de top-10 van de wereld.
 Dankzij de Olympiade, en met name het Tal memorial in Moskou - Giri werd met 5,5 uit 9
e
ongedeeld 2 in een sterk bezet toernooi – steeg Anish virtueel weer een aantal plaatsen naar
plek 10 op de wereldranglijst.
Olympiade Bakoe 2016
De Olympiade vond plaats tussen 1 en 14 september in Bakoe (Azerbeidzjan).
Mannen:
1. Anish Giri
2. Erwin l’Ami
3. Loek van Wely
4. Robin van Kampen
5. Benjamin Bok
Coach: Vladimir Tukmakov
Omdat het NK te dicht op de Olympiade werd gehouden kwalificeerde de Nederlands Kampioen van
2015 (Anish Giri) zich via een bestuursbesluit van maart voor het team. Verder was de selectie conform
e
de criteria. Op de datum dat er beslist moest worden over de 5 speler had Benjamin Bok nog een
duidelijk hogere rating dan Jorden van Foreest (de latere Nederlands Kampioen 2016).
e
Het team was als 11 geplaatst op de startranglijst en eindigde uiteindelijk op plaats 36. Dat is dus een
slechte eindklassering. Daarbij kan de kanttekening geplaatst worden dat het indelingssysteem niet
meehielp, en dat het team als geheel slechts 3 elopunten verloor.
Het team begon uitstekend met 5 overwinningen, waaronder een indrukwekkende 3,5-0,5 overwinning op
een sterk Engeland dat uiteindelijk gewoon in de top-10 zou eindigen. Na de rustdag wachtte
medekoploper India als tegenstander. Na een blunder van Erwin leed het team een (onverwachte)
minimale nederlaag, die door spelers en de coach als een soort kantelpunt werd gezien. In de volgende
ronde werd kansloos van Letland verloren. Nederland kwam nog een keer tot een zege op Cuba, maar
nederlagen tegen Tsjechië en Hongarije zorgden voor een slechte eindrangschikking.
Eindstand Olympiade 2016
1. Verenigde Staten
2. Oekraïne
3. Rusland
4. India
5. Noorwegen
6. Turkije
7. Polen
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8. Frankrijk
9. Engeland
10. Peru
….
36. Nederland
Totaal ruim 170 landenteams.
Individuele prestaties:
Name
1 Giri Anish
2 L'Ami Erwin
3 Van Wely Loek
4 Van Kampen Robin
5 Bok Benjamin

Rtg
2755
2611
2674
2640
2592

Pts.
7
4.5
4
5.5
5.5

Games Rp
11
9
8
8
8

2750
2606
2583
2620
2634

Vrouwen
1. Zhaoqin Peng
2. Anne Haast
3. Tea Lanchava
4. Anna-Maja Kazarian
5. Maaike Keetman
Coach: Mykhaylo Oleksienko
Trainer (via ChessQueens): Jeroen Bosch
Omdat het NK te dicht op de Olympiade werd gehouden kwalificeerde de Nederlands Kampioen van
2015 (Anne Haast) zich via een bestuursbesluit van maart voor het team.
Eindstand Olympiade 2016
1. China
2. Polen
3. Oekraïne
4. Rusland
5. India
6. Verenigde Staten
7. Vietnam
8. Azerbeidzjan
9. Israël
10. Georgië
….
21. Nederland
Totaal 134 landen
Individuele prestaties:
Name
1 Peng Zhaoqin
2 Haast Anne
3 Lanchava Tea
4 Kazarian Anna-Maja
5 Keetman Maaike

Rtg
2368
2306
2258
2231
2221

Pts.
5
5.5
6.5
5
2

Games Rp
9
2422
10
2339
9
2401
10
2233
6
2062

Na twee startoverwinningen verloor het team in de derde ronde van het sterke Roemenië (bord 4 is
sterker dan ons bord 1), maar herstelde zich bijzonder goed met een latere overwinning op Iran en in
e
ronde 7 een spectaculaire zege op het als 4 geplaatste Georgië (gemiddeld 170 elopunten sterker op
ieder bord). Na 7 ronden stonden de vrouwen dan ook op de gedeelde eerste plaats. Vervolgens werd
verloren van Polen en India – de nummers 2 en 5 in de eindrangschikking. Een overwinning op het
gelijkwaardige Oezbekistan bracht het team terug richting de top-10, maar een nipte nederlaag tegen
Vietnam (een gelijkspel was wellicht mogelijk) betekende uiteindelijke een normale eindklassering.
Gezien het sterke programma een goed resultaat, en op Maaike Keetman na wonnen alle spelers rating,
met als uitblinker Tea Lanchava.
Herman Hamers was de gedelegeerde op het FIDE congres van 7-14 september.
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Talentontwikkeling
EJK Praag
Het EJK vond plaats van 17 tot en met 28 augustus in Praag. De KNSB vaardigde een delegatie af van
14 deelnemers, 4 coaches en 5 meereizende ouders.
Deelnemers:
EK-18 Thomas Beerdsen, Timardi Verhoeff en Maaike Keetman
EK-16 Kevin Nguyen, Max Warmerdam, Robby Kevlishvili en Feline Waardenburg
EK-14 Liam Vrolijk, Eelke de Boer en Marlinde Waardenburg
EK-12 Siem van Dael en Lucas Nguyen
EK-10 Yichen Han en Eline Roebers
Coaches: Merijn van Delft, Zhaoqin Peng, Stefan Kuipers en Frank Erwich.
e

Het EJK is goed verlopen qua organisatie. Qua prestatie haalde debutant Eline Roebers een prima 10
plaats. Ook de 6,5 uit 9 van Liam Vrolijk mag er zijn.
Hieronder de prestaties van alle Nederlanders.
Snr

Name

Elo Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Rg.

Rp Gruppe

48

Han Yichen

1627 NED 1 0 1 0 1 0 1 ½ 0 4,5 67 1618 B10

15

Van Dael Siem

2082 NED 1 1 0 1 0 ½ 0 1 1 5,5 43 1900 B12

75

Nguyen Lucas

1806 NED 1 0 ½ ½ 1 0 1 0 1 5,0 51 1870 B12

25

Vrolijk Liam

2221 NED ½ ½ 1 1 1 1 0 1 ½ 6,5 12 2277 B14

30

De Boer Eelke

2183 NED 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4,0 84 1943 B14

7 FM Kevlishvili Robby

2409 NED 1 ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 6,0 14 2354 B16

14 FM Warmerdam Max

2372 NED 1 ½ 0 1 1 1 ½ 0 1 6,0 17 2324 B16

51

Nguyen Kevin

2169 NED 1 ½ ½ ½ 0 0 1 0 1 4,5 57 2140 B16

100

Slomczewski Michal

1920 NED ½ 1 ½ 0 0 1 0 0 0 3,0 109 2051 B16

15 FM Beerdsen Thomas

2424 NED 1 1 ½ 1 0 0 ½ 1 0 5,0 36 2357 B18

100

Roebers Eline

73

Waardenburg Marlinde 1580 NED 0 0 1 ½ 1 0 ½ 0 0 3,0 91 1641 G14

0 NED 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 0 6,0 10 1640 G10

86

Waardenburg Feline

1559 NED ½ 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 3,0 82 1725 G16

15

Keetman Maaike

2101 NED 1 1 1 0 1 ½ 0 ½ 0 5,0 17 2202 G18

40

Verhoeff Timardi

1870 NED 0 1 1 0 ½ 1 0 0 0 3,5 43 1954 G18

WJK Khanty-Mansiysk
Het WJK vond plaats van 20 september tot en met 4 oktober in Khanty-Mansiysk. De deelnemers waren
Marijn den Hartog, Robby Kevlishvili en Anna-Maja Kazarian. Dimitri Reinderman was de coach.
Anna-Maja speelde in de laatste ronde nog om de titel. Helaas moest ze haar dadendrang uiteindelijk
e
bekopen met een nederlaag waardoor ze met een 4 plaats net buiten het podium viel. Ook Robby kende
e
een goed toernooi. Hij eindigde op de 5 plaats. Marijn eindigde in de middenmoot.
Talentstatussen
De Talentstatussen voor het seizoen 2016-2017 zijn voor 1 september vastgesteld door de Technische
Commissie.
Met de grootste talenten zijn individuele trainingsprogramma’s voor het seizoen 2016-2017 afgesproken.
Tweelandentoernooi
Na de inkrimping op het bureau was het jaarlijkse tweelandentoernooi een van de
Talentontwikkelingsactiviteiten waarvan besloten is dat deze kwam te vervallen. Gelukkig werd de
stichting Pathena bereid gevonden om deze jaarlijkse Nederland-België match over te nemen. In verslag
stond in het oktober-nummer van SchaakMagazine.
Talentenboot Groningen
De KNSB vaardigt dit jaar geen talenten onder begeleiding af naar de zogenaamde talentenboot. Dit
vanwege de teruggebrachte formatie. Zie verder het Jaarplan 2017 voor een beschrijving van de
gevolgen van de bezuiniging voor de activiteiten op talentontwikkelingsgebied.
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