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Rapportage aan Bondsraad 4 juni 2016

Algemeen
Organisatie
Eind vorig jaar is de reorganisatie van het bondsbureau aangekondigd en in gang gezet. Dat proces is
zodanig gevorderd sinds enige tijd met de nieuwe formatie wordt gewerkt, die bijna 5 FTE bedraagt. Dat
is 1,9 FTE minder dan daarvoor. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er aanpassingen in de
dienstverlening zijn gedaan. In een apart memo wordt hier aandacht aan besteed.
Financieel
Vanwege reorganisatiekosten heeft de KNSB in 2015 een substantiële voorziening moeten nemen. Dit
heeft ertoe geleid dat de liquiditeit onder het gewenste niveau is gekomen en permanent aandacht
verdiend. De prognose voor 2016 is qua resultaat conform begroting. Daarin is ook rekening gehouden
met de uitgaven die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van de website. De liquiditeitsprognose voor de
komende drie jaar laat zien dat de KNSB op basis van de meerjarenbegroting en huidige inzichten aan
zijn verplichtingen kan blijven voldoen. De liquiditeitsprognose laat ook zien dat de liquiditeit krap blijft,
vooral op de momenten vlak voordat regionale bonden de contributie overmaken. In april hebben we
gezien dat meerdere regionale bonden de KNSB helpen door vroegtijdig de contributienota te voldoen.
Ook NOC*NSF heeft bijgedragen. Het verzoek aan de sportkoepel om de subsidie voor het
Topsportprogramma in zijn geheel begin maart te bevoorschotten is gehonoreerd.
ICT-ontwikkeling
Ook voor de KNSB en zijn leden neemt het belang van ICT toe. Bestaande systemen moeten verder
worden ontwikkeld en sommigen moeten worden vervangen door betere en moderne alternatieven. De
komende jaren wil de KNSB op ICT-gebied het volgende realiseren:
In 2016:
 Nieuwe website
 Uitslagenserver
 Kalenderwebsite/ratingverwerking
 OLA: uitfaseren Access; interfaces met overige systemen; voorbereiden Mijn KNSB
In 2017:
 Verdere ontwikkeling KNSB-website
 OLA: Mijn KNSB Fase 1
In een apart memo wordt hier aandacht aan besteed.
Sportagenda NOC*NSF
De contouren van de Sportagenda 2017+ worden zichtbaar. De verwachting is dat in plaats van het
aantal leden het aantal beoefenaars op basis van een steekproef het belangrijkste criterium voor
algemene subsidie zal worden. Iedere bond rekent zich daarmee rijk, maar vooral voor atletiek,
wandelen, fietsen en dergelijke lijkt dat voordelig. Op het gebied van sportparticipatie zal meer op basis
van projecten gesubsidieerd worden waarbij samenwerking tussen bonden gestimuleerd wordt. Bij
topsport zal de focusgedachte worden vastgehouden. Vraagstuk op dat terrein is nog wel de
ondersteuning van talentontwikkeling. Verder wordt de vierjaarlijkse cyclus van ondersteuning losgelaten;
dat wordt flexibel.
In mei vindt een zogenaamd startgesprek plaats met NOC*NSF over de mogelijkheden tot het indienen
van topschaakplannen voor de Sportagenda 2017+. De deadline voor het indienen van de plannen is 1
september 2016.
1

Breedteschaak
Chessity
In december is de interface van Chessity fors gewijzigd en specifiek op kinderen gericht. Tot en met april
zijn 61 schoolaccounts verkocht. Dat zijn in totaal 3050 individuele accounts, waarvan er eind april 1697
geactiveerd waren. Chessity gaat examens en diploma’s maken en wil die graag van een ‘KNSB-stempel
voorzien’. Om de kwaliteit daarvan te borgen heeft de KNSB een werkgroep in het leven geroepen die het
bestuur hierover zal adviseren. Het is de planning dat de examens eind juni, begin juli beschikbaar
komen.
Jeugdprojecten Groenfonds
De eerste vier projectaanvragen voor het Groenfonds zijn ontvangen. SV Lonneker, SV Mid Fryslân,
Opening ‘64 en JSC De Pionnetjes hebben een voorstel ingediend dat past binnen de criteria voor een
jeugdproject voor het Groenfonds. SV Winterswijk heeft zich teruggetrokken voor een aanvraag. Het
project van SV Mid Fryslân is op hun verzoek omgezet in een project voor Leeuwarden en omgeving.
Vanuit de NOSBO en vanuit Beverwijk zijn tevens twee ideeën geopperd, die tot een aanvraag kunnen
leiden. Er is ruimte voor maximaal 7 projecten dit jaar. Per project is een budget beschikbaar van € 1.000.
Pilots vitale schaakvereniging
SV Schaesberg is het meest actief bij de pilot “Ouderen”. De vereniging heeft samenwerking gezocht met
de omliggende verenigingen om zodoende meer spin-off van de pilot te krijgen. Op 21 mei zal een
workshop-dag worden georganiseerd, waarbij ook andere Limburgse verenigingen aanschuiven. SV
Deurne (NBSB) heeft zich nog als extra deelnemer gemeld voor deze pilot.
Bij de pilot “Jeugd vanaf 12 jaar” zijn SV Landau Axel, Magnus Leidsche Rijn en VAS als eerste gestart
met een activiteit. Het sociale aspect staat bij alle projecten centraal.
Bij de pilot “Herintreders” zijn er veel verbanden met de pilot ouderen. Zo kent deelnemer HSV Excelsior
(Heemstede) tevens een grote overdagschaakafdeling in hetzelfde gebouw, die niet bij de KNSB is
aangesloten. Zij gaan bij deze leden eerst een behoeftepeiling doen.
Na onze oproep in maart, zijn DD (Den Haag), Rochade (Lichtenvoorde), ZSG (Zwolle) en PSV DoDO
(Putten) er nog bijgekomen bij deze pilot.
Voor de pilot “Meisjes en vrouwenschaak” is Anne Haast op pad gegaan. Zij heeft bij Opening ‘64 in St.
Pancras een eerste bezoek afgelegd en tegelijkertijd een interview voor Schaakmagazine afgenomen. St.
Pancras heeft namelijk een extern team geheel bestaande uit vrouwen. Andere deelnemers aan deze
pilot zijn DSC Delft, Baarn, De Pionnetjes en Doredenkers. Bij deze pilot wordt ook gekeken hoe
vrouwvriendelijk een schaakvereniging is.
Anne Haast is ook nauw betrokken bij schaaktoernooien speciaal voor meisjes. Een goed voorbeeld
e
hiervan is de Girls-for-Grandmasters-formule waarvan op 2 januari in Den Haag de 2 editie van werd
georganiseerd. In oktober volgt een volgende editie in Almere.
Lokale schoolschaakprojecten
Bij het project in het Westland zijn het aantal deelnemende scholen opgelopen tot 10 waarvan er 3 aan
het Chessity project meedoen en 7 met reguliere lessen werken. Het aantal deelnemers is opgelopen tot
boven de 200.
Ook in Den Haag zijn weer nieuwe scholen van start gegaan. Het aantal deelnemende scholen is
opgelopen tot 11 en het aantal deelnemers sinds de start in januari 2015 tot boven de 400.
Ook in Eindhoven, Amstelveen en Den Bosch zijn weer nieuwe vervolgcursussen gestart.
Speciaal Schoolschaakevent Rotterdam
Tijdens het NK jeugd in Rotterdam is door de KNSB een extra nevenactiviteit georganiseerd voor een
drietal scholen die schaaklessen onder schooltijd verzorgen. OBS De Akkers, BS Cosmicus (beiden
Rotterdam Zuid) en OBS Het Galjoen (Den Haag, Schilderswijk) deden mee aan een sportieve
schaakmiddag met een simultaan, een toernooi en schaakonderdelen in de sporthal. Het streven is deze
scholen volgend jaar mee te laten doen met het scholentoernooi voor de groepen 3, 4 en 5.
Verenigingsprijs 2015 en ledentellingen
Op dinsdag 16 februari heeft Jan Stomphorst de verenigingsprijs 2015 uitgereikt aan SV Doetinchem. In
het aprilnummer van Schaakmagazine is hier aandacht aan besteed. SV Doetinchem, betrokken bij de
landelijke start van de Nationale Sportweek, is verdubbeld in aantal en heeft nu 67 leden, waaronder 34
jeugdleden. JSC Magnus Leidsche Rijn, de winnaar van 2014, staat voor het vierde achtereenvolgende
jaar in de top 3 en heeft nu 130 leden. Een overzicht van de top 10:
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Plaats

Vereniging

aangemeld

afgemeld

saldo

1

Doetinchem

43

13

30

2

Magnus Leidsche Rijn

74

51

23

SMB

30

7

23

4

Caïssa (Amsterdam)

48

31

17

5

De Giessen en Linge

25

10

15

Schaesberg

16

1

15

7

Promotie

42

28

14

8

ASV

26

13

13

9

Barendrecht

23

10

13

10

Rode Lopers

15

3

12

De grootste dalers bestaan dit jaar bijna allemaal uit verenigingen van ca. 100 leden of meer. De
Groningse verenigingen Unitas (-55) en SC Groningen (-46) zijn in 2015 definitief opgeheven. De nieuwe
fusieclub Groninger Combinatie kende in 2015 daarentegen maar een stijging van 1. Het effect van de
twee opgeheven verenigingen werkt ook in het NOSBO-ledenoverzicht fors door.
Andere dalers: VAS (-23), De Toren (-23), Vegtlust (-20), HMC (-17), LSG (-16), HWP Haarlem (-16),
Santpoort (-15) en Purmerend (-15).
Bij de regionale bonden zijn de OSBO (+38) en HSB (+22) de grootste stijgers. De NOSBO (-117), de
NHSB (-64), de LiSB (-31) en de NBSB (-29) zijn de grootste dalers. De rest is nagenoeg gelijk gebleven.

Jeugdevenementen
Jeugdclubcompetitie Den Bosch 2015
De KNSB-jeugdcompetitie is op 28 november afgesloten in Den Bosch. In alle categorieën was het tot de
slotdag bijzonder spannend. Uiteindelijk wonnen de teams van Utrecht (Meesterklasse A), De
Schaakmaat Apeldoorn (Meesterklasse C) en De Paardensprong Groningen (Meesterklasse D).
KNSB Internet Jeugd Grand Prix
Het gemiddelde aantal deelnemers aan de Internet jeugd Grand Prix toernooien is helaas teruggelopen
van 80 naar 40 per keer. Dat is deels te wijten aan aanhoudende verbindingsproblemen via de webbased-versie. Chessbase heeft gemeld hard te werken aan een oplossing. Mocht het niet verbeteren, dan
zal in het nieuwe seizoen weer gespeeld gaan worden met de vertrouwde desktopversie.
NK voor schoolteams Voortgezet Onderwijs Wijk aan Zee
Op vrijdag 15 januari 2016 is de landelijke finale van het NK VO in Wijk aan Zee bij het Tata Steel Chess
Tournament gespeeld. De 12 overgebleven teams van 4 spelers streden om de titels van het NK schaken
voor schoolteams Voortgezet Onderwijs 2016. De winnende teams mochten hun prijzen net als vorig jaar
op het podium bij de opening van het Tata Steel Chess Tournament in ontvangst nemen van Anish Giri.
Het team van Gymnasium Apeldoorn won in categorie Algemeen. Het Stedelijk Gymnasium Leiden won
voor de vierde achtereenvolgende keer in categorie eerste twee leerjaren.
Dat het team van Jorden van Foreest de finale niet haalde, laat zien hoe sterk het toernooi dit jaar bezet
was. In totaal hebben 143 leerlingen in de drie kwalificaties (via Playchess) meegespeeld van 21
verschillende scholen. Wederom een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar!
NK voor schoolteams Basisonderwijs Nijmegen
Het NSG Groenewoud uit Nijmegen faciliteert dit jaar het NK voor schoolteams basisonderwijs met het
beschikbaar stellen van hun accommodatie. Een groepje leerlingen van het NSG zal voorafgaand aan het
evenement een schaakcursus volgen en betrokken zijn bij de promotie van het evenement.
De belangstelling voor het middenbouwtoernooi (groepen 3-5) is nog steeds stijgende. Aan de
kwalificaties deden bijna een kwart meer deelnemers mee (ruim 600 tegen 450 vorig jaar). Het toernooi
van Magnus Leidsche Rijn trok de meeste met 120 deelnemers, maar ook in Amsterdam (77), Naaldwijk
(70) en Rotterdam (63) trokken ze veel deelnemers. In Nijmegen, Oosterbeek en Naaldwijk waren voor
het eerst voorronden. In de finale op 11 juni in Nijmegen worden 300 deelnemers verwacht van 30
scholen.
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NK E Waalwijk
Op 25 en 26 maart is het NK E soepel verlopen. De SBSB organiseerde dit evenement alweer voor de
e
12 keer op rij.
Yichen Han uit Eindhoven en Eline Roebers uit Amsterdam hebben de titels opgeëist. Alexander Rutten
werd tweede en pakte daarmee het ticket voor het EK jeugd. Yichen heeft recht op een WK-ticket en
Eline voor een EK-ticket.
NK D in Rijswijk
Van donderdag 5 mei tot en met zaterdag 7 mei vond het NK jeugd tot en met 12 jaar (NK D) plaats in
Rijswijk. De 12-jarige Siem van Dael uit Reuver won overtuigend met 8,5 uit 9 bij de jeugd algemeen. Bij
de meisjes zegevierde Eline Roebers uit Amsterdam met 7,5 uit 9. De HSB organiseerde dit
kampioenschap alweer voor de 26e keer op rij.
NK ABC in Rotterdam
Voor het derde jaar op rij vond in de meivakantie het Topsportcentrum in Rotterdam het Pathena NK
Jeugdschaken Rotterdam plaats. 118 deelnemers streden 9 dagen lang om de Nederlandse Jeugdtitels
in de A, B en C categorieën. Hing Ting Lai (A jeugd), Timardi Verhoeff (A meisjes), Marijn den Hartog (B
jeugd), Feline Waardenburg (B meisjes), Liam Vrolijk (C jeugd) en Marlinde Waardenburg (C meisjes)
wonnen de NK titels. Liam en Marlinde moesten daarvoor nog wel een barrage met snelschaakpartijen
winnen omdat ze op punten gedeeld waren geëindigd met respectievelijk Eelke de Boer, Anna Martinez
en Pascalle Monteny.
Sportief gezien was het NK op zich goed bezet met acht spelers boven de 2300. Toch missen uit de top
15 van de ratingranglijst tot en met 20 jaar nog enkele hoge ratinghouders (9 van de 15). Tijdens het NK
jeugd is met de ouders van de Talentstatushouders tevens gesproken over een vernieuwde opzet van het
NK jeugd, inclusief kwalificaties, voor 2018 met de intentie om het deelnemersveld van het NK jeugd
sterker te maken. Omdat de Statushouders daarvoor tevens enkele vrijstellingen moeten opgeven, werd
dat plan nog niet geheel omarmd. De meerderheid had wel het idee dat veranderingen nodig zijn om het
NK jeugd ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Er zal nu eerst een werkgroep worden
samengesteld die het plan verder gaat uitwerken.
De organisator, de Stichting Pathena, had vooraf aangekondigd dat dit hun laatste editie zou zijn. Zij
kregen van de KNSB een clinic aangeboden voor hun talentengroep van Anish Giri. De stichting werd
daarmee bedankt voor drie geweldige jaren. Vooral het kunststukje dat alle 60 partijen alle ronden live te
volgen waren, was nog niet eerder vertoond en dat kon het thuisfront van de deelnemers wel waarderen.
Organisatie NK jeugd ABC 2017-2019
Voor de organisatie van het NK jeugd in de categorieën A, B en C voor de periode 2017-2019 hebben
zowel Almere als Zaandam belangstelling getoond. Almere heeft zich daarvan weer teruggetrokken.
Daarnaast is Utrecht gevraagd of zij belangstelling hebben.
Organisatie Nationale Pupillendag 2017-2019
MSV uit Meppel heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de Nationale Pupillendag
e
2017-2019. Zij zullen SV De Pion uit Roosendaal opvolgen die het dit jaar voor de 6 en laatste keer
organiseren.
Organisatie NK snelschaak jeugd 2016
SV Almere neemt dit jaar de organisatie over van het NK snelschaak jeugd van SV En Passant
Bunschoten-Spakenburg. Zij gaan dit evenement op de eerste zaterdag van september organiseren in
Almere en hebben de intentie dit voor meerdere jaren te gaan doen.

Evenementen
Cultural Village
Het Cultural Village toernooi in Café De Zon in Wijk aan Zee (16-25 november) is gewonnen door Nijat
Abasov. Hij scoorde een halfje meer dan Eric Hansen (7 uit 9). Op grotere afstand werden Roeland
e
e
Pruijssers en Robert Ris respectievelijk 3 en 4 .
Londen
Benjamin Bok heeft het tot nu toe grootste succes uit zijn nog jonge carrière behaald door het FIDE Open
in Londen met een score van 8 uit 9 te winnen.
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Groningen
Jorden van Foreest won het Schaakfestival in zijn woonplaats Groningen. Hij scoorde 7,5 uit 9 evenveel
als Sundar Shyam uit India. Lucas van Foreest verloor tijdens het festival een tweekamp van Sipke Ernst
met 1-5.
Wijk aan Zee
e
Magnus Carlsen was de overtuigende winnaar van de 78 editie van Wijk aan Zee (13-29 januari 2016).
De wereldkampioen scoorde 9 uit 13 en bleef ongeslagen. Fabiano Caruana en Ding Liren eindigen op
een punt achterstand op de gedeelde tweede plaats. Wesley So, Anish Giri en Pavel Eljanov scoorden 7
uit 13. Anish verloor in de eerste ronde van So, en had ook verder een moeizaam toernooi: hij redde een
aantal slechte tot verloren stellingen waardoor hij eindresultaat dragelijk was. De andere Nederlander in
de hoofdgroep, Loek van Wely, was een van de smaakmakers ondanks zijn gedeelde laatste plaats met
Michael Adams en Hou Yifan. Van Wely speelde een aantal spectaculaire partijen, stond onder andere
gewonnen tegen Carlsen en scoorde iets beter dan op grond van zijn rating verwacht mocht worden.
Masters
1. Carlsen
2. Caruana
3. Ding
4. So
5. Giri
6. Eljanov
7. Wei

9
8
8
7
7
7
6,5

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mamedyarov
Karjakin
Navara
Tomashevsky
Hou
Adams
Van Wely

6,5
6
5,5
5,5
5
5
5

In de Challengers groep was de Indiase grootmeester Adhiban de winnaar. Hij scoorde net als Safarli en
Dreev 9 uit 13, maar promotie naar de Masters was weggelegd voor de Indiër. Op de vierde plaats
eindigde Benjamin Bok als beste Nederlander met 7 punten. Jorden van Foreest mocht redelijk tevreden
e
e
zijn met een score van 50%. Hij eindigde op de 6 tot en met 10 plaats met onder andere Erwin l’Ami.
Nederlands Kampioene Anne Haast eindigde op de laatste plaats met 2 overwinningen en geen remises.
Batavia
e
Van 18 tot en met 28 februari werd in het Amsterdamse café Batavia alweer de 8 editie van het
gelijknamige gesloten grootmeestertoernooi gehouden. Er werden dit keer geen normen gescoord. Lars
Schandorff werd de officiële winnaar. De Deense grootmeester scoorde net als Friso Nijboer 6,5 uit 9.
Eindstand
1. Schandorff
2. Nijboer
3. Brunello
4. Soors
5. Ly

6,5
6,5
6
6
5,5

6.
7.
8.
9.
10.

Pijpers
Willemze
De Ruiter
L.van Foreest
Haast

5
3
2,5
2,5
1,5

Competitie meesterklasse
De laatste ronde van de meesterklasse werd georganiseerd door Kennemer Combinatie. Er werd
gespeeld in het fraaie stadhuis van Bloemendaal. Ook nu zorgde de gezamenlijke laatste ronde weer
voor een spannend slot. En Passant Bunschoten had in de vorige ronde concurrent Sissa verslagen en
maakte geen fouten tegen BSG (Bussum). Daarmee nam En Passant de kampioensbeker weer over van
Charlois Europoort.
Omdat Sissa in de laatste ronde verrassend bleef steken op 5-5 tegen HWP Sas van Gent, en Pathena
Rotterdam een minimale overwinning boekte op HMC Calder, degradeerde BSG samen met Utrecht uit
de meesterklasse.
In de meesterklasse werden twee GM-normen gescoord, zowel Edwin van Haastert als de 15-jarige
Lucas van Foreest scoorden 7 uit 9.
De promovendi voor het seizoen 2016/17 zijn Groninger Combinatie en eFXO Apeldoorn.

Kadervorming
Gestarte cursussen
In Vleuten, Maarssen, Hengelo, Groningen en Zundert is een cursus Schaaktrainer 1 van start gegaan. In
totaal nemen 76 cursisten hieraan deel.
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De pilotcursus Assistent Schaaktrainer 1 voor jongeren vanaf 12 jaar is gestart in Schiedam met 8
cursisten. Cursisten vanaf 15 jaar en ouder kunnen tijdens deze cursus het diploma Schaaktrainer 1
halen.
De cursus Schaaktrainer 2 is van start gegaan in Amsterdam en in Arnhem met in totaal 17 cursisten.
In Amsterdam zijn 11 cursisten gestart met de cursus Indelingsdeskundige A.
Afgeronde cursussen
Voor de cursussen Schaaktrainer 1 in Deventer, in Purmerend, in Amsterdam, in Naaldwijk en in Zundert
hebben respectievelijk zes, vijf, zes, vier en tien cursisten hun diploma in ontvangst genomen. Van deze
cursussen gaan zeven cursisten op voor een herkansing van het examen.
De cursus Schaaktrainer 2 te Haarlem is succesvol verlopen. Veertien cursisten mochten het diploma
Schaaktrainer 2 ontvangen, twee cursisten gaan op voor een herkansing en voor drie cursisten was het
niveau te hoog.
De cursus Schaaktrainer 3 die in 2014 van start is gegaan leverde reeds drie geslaagden op. Eén cursist
heeft de cursus wegens persoonlijke omstandigheden niet kunnen afronden. De laatste deelnemer aan
de cursus Schaaktrainer 3 – 2013 heeft de cursus ook afgerond.
In Leusden (cursus Scheidsrechter A) zijn drie van de vijf cursisten geslaagd.
Drie scheidsrechters hebben hun Scheidsrechters-B-stages met succes afgerond.
In Amsterdam zijn 11 cursisten gestart met de cursus Indelingsdeskundige A. Hiervan zijn er vijf
geslaagd, drie gezakt en hebben drie geen examen gedaan.
Commissie Kadervorming
De Commissie Kadervorming is tijdens het afgelopen half jaar eenmaal bijeengekomen. Voor de
arbiteropleidingen worden twee nieuwe korte opleidingen ontwikkeld. Met het aanbieden van verkorte
cursussen hoopt de Commissie Kadervorming meer animo voor deze cursussen te creëren.
De Commissie Kadervorming heeft geadviseerd om de cursusmappen behorende bij de kadercursussen
per 1 augustus digitaal aan de cursisten aan te bieden. Cursisten kunnen voor €5,- een papieren versie
van het cursusmateriaal ontvangen.

Topschaak
Anish Giri
 Anish Giri werd gedeeld eerste in de Londen Chess Classic 2015 samen met Magnus Carlsen en
Maxime Vachier-Lagrave. Carlsen won de Grand Chess Tour. Anish eindigde als tweede en bleef
als enige speler ongeslagen in de 27 klassieke partijen.
 Anish speelde redelijk in het door Carlsen gewonnen sterk bezette open toernooi van Qatar.
Dankzij zijn resultaten in Londen en Qatar begon Anish 2016 als de nummer 3 van de wereld.
 Net als in de voorafgaande jaren heeft Anish zich op Papendal samen met Tukmakov kort
voorbereid op Wijk aan Zee. Zijn resultaat in Wijk aan Zee lag met 7 uit 13 maar net onder zijn
verwachte score, maar dat kwam vooral omdat hij veel slechte tot verloren stellingen nog wist te
redden.
Kandidatentoernooi
Anish Giri verzekerde zich eind december van een ratingplaats in het Kandidatentoernooi in Moskou (1031 maart 2016). De voorbereiding vond plaats op Papendal van 8 februari tot en met 6 maart. De kosten
op Papendal waren relatief laag dankzij steun van, en samenwerking met, NOC*NSF. Anish heeft zich
schaaktechnisch voorbereid op Moskou met drie grootmeesters en coach Tukmakov. Ook consulten met
een diëtist en een fysiotherapeut waren onderdeel van de voorbereiding.
Tijdens het Kandidatentoernooi werd Anish vergezeld door Tukmakov terwijl hij online assistentie had van
Erwin l’Ami.
In Moskou speelde Anish uiteindelijk al zijn 14 partijen remise. Opvallend was dat hij in vrijwel geen
enkele partij slechter stond, en twee gewonnen stellingen en diverse hele goede niet wist te verzilveren.
Uitdager van Carlsen werd Sergey Karjakin.
Zowel vooraf, als tijdens het toernooi was er veel media aandacht.
EK-Landenteams
Het EK-Landenteams vond plaats tussen 12-23 november in Reykjavik (IJsland).
Mannen
e
e
Op de startranglijst stond het mannenteam 9 . Nederland eindigde op de gedeelde 7 plaats maar was
e
11 in de officiële eindranglijst. Een ‘normaal’ resultaat. Anish en Erwin speelde solide op bord 1 en 2 en
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bleven ongeslagen. Ivan was uit vorm en speelde uiteindelijk slechts 3 partijen. Loek werd topscorer van
het team op bord 3.

1. Rusland
2. Armenië
3. Hongarije
4. Frankrijk
5. Oekraïne
6. Duitsland
7. Azerbeidzjan
8. Spanje
9. Georgië
10. Engeland
11. Nederland
12. Tsjechië
13. Polen
14. Moldavië
15. Italië
(totaal 36 teams)

Matchpunten
15
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10

SBC
224,5
220,5
217
211,5
185
168,5
182,5
180,5
180,5
165,5
163,5
160
165
162,5
161,5

bordpunten
22,5
22,5
22,5
21
20
19,5
20,5
21
20,5
19,5
20,5
21
18,5
19,5
19

Vrouwen
e
e
Op de startranglijst stond het damesteam 10 . Het uiteindelijke resultaat was een 15 plaats. Dat is niet
bijzonder goed, maar ook niet bijzonder slecht. De vrouwen hadden een voor de ranglijst ongelukkige
paring in de laatste ronde met Oekraïne. Anne Haast scoorde een (mannen) IM-norm, en debutante
Anna-Maja Kazarian een WIM norm en de bronzen medaille op bord 5.
Eindstand

1. Rusland
2. Oekraïne
3. Georgië
4. Polen
5. Frankrijk
6. Duitsland
7. Hongarije
8. Italië
9. Oostenrijk
10. Roemenië
11. Armenië
12. Spanje
13. Griekenland
14. Servië
15. Nederland
(totaal 30 teams)

Matchpunten
17
15
14
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9

SBC
269
282
197
194
186
170
162
152
147
153
150
146
146
164
155

bordpunten
26
28
21
21
21
21
19
20
18
18
19
20
20
19
20

Statussen
Op basis van het EK-Landenteams zijn de volgende statussen verleend door NOC*NSF: Anish Giri (A),
Erwin l’Ami (B), Loek van Wely (B), Ivan Sokolov (B) en Sergey Tiviakov (B).

Talentontwikkeling
Talentenboot Groningen
De uitzending op de talentenboot tijdens het schaakfestival in Groningen was weer geslaagd. In totaal
verbleven 12 talenten op de boot tijdens het festival. Dimitri Reinderman, Robert Ris en Anne Haast
(delegatieleider) zorgden voor de begeleiding en een goede sfeer.
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Leo van der Kar
Onze aanvraag voor een Leo van der Kar stage voor Jorden van Foreest is gehonoreerd door NOC*NSF.
Jorden heeft van 11-23 maart in Sochi getraind met Alexey Dreev onder begeleiding van zijn vaste trainer
Sergey Tiviakov.
Helmut Kohl toernooi
De KNSB mag twee jeugdspelers afvaardigen naar een gesloten jeugdtoernooi in Duitsland (9-17 juli)
genoemd naar de voormalige bondskanselier.
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