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Algemeen
Ontwikkeling nieuwe websites
De basisfunctionaliteit van de twee KNSB websites schaken.nl en schaakbond.nl is bijna geheel gereed.
Afgelopen periode zijn de volgende items opgeleverd / uitgebreid:


https://www.schaken.nl/zoek-een-club (synchronisatie met ola)



https://www.schaken.nl/kalender (filtering op bond, tempo en tag, synchronisatie met
schaakkalender.nl)



Zoekfuncties op schaken.nl en schaakbond.nl (indexering wordt ’s nachts bijgewerkt)



Veiligheid certificaten https://www.schaken.nl en https://www.schaakbond.nl



Statistieken is geactiveerd.



ftp site voor uploaden data van swissmaster toernooien.



Onk en nkscholen (sub)websites: www.schaken.nl/onk en www.schaken.nl/nkscholen



Competitie uitslagen via netstand. De verwerking van de KNSB competitie en de KNSBJeugdclubcompetitie is dit seizoen ook vernieuwd. Deze verlopen via netstand:
https://knsb.netstand.nl

Eerste statistieken:
Meest bezocht zijn de pagina’s van schaken.nl: competitie, rating, kalender en online-schaken; Op 7
oktober (KNSB ronde) was de grootste piek van 3.053 actieve gebruikers tegen gemiddeld ca. 1.000
actieve gebruikers per dag.
Bij schaakbond,nl zijn de pagina’s voor-schakers en voor-clubs tot u toe het meest bezocht met een piek
van 926 actieve bezoekers en gemiddeld 400 bezoekers per dag.

Breedteschaak
Nationale Sportweek 2017 (9-17 september)
Voor de Nationale Sportweek is een geheel nieuw promotiepakket ontwikkeld:


A5 flyer met cartoon van Jorden van Foreest en 2 schaakpuzzels van Pascal Losekoot om uit te
delen aan potentiele nieuwe leden;



A3 poster met Anish Giri;



A3 poster met Nick Schilder en de Chess Queens;



Kaartspel met schaakkampioenen.
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Op 4 september zijn 250 promotiepakketten verstuurd naar verenigingen, scholen, functionarissen en
bonden. Het pakket was door 190 verenigingen besteld, en dat is inmiddels opgelopen naar 210. Vorig
jaar waren dat er 220. Wellicht komt deze lagere score door het vroege tijdstip van de sportweek. Vorig
jaar was alles een week later. Het kaartspel is los ook bij Het Paard te koop voor € 7,50.

AH Sportactie: Klanten konden 3 weken lang sparen voor kennismaking met max. 5 sporten naar keuze.
24 schaakverenigingen nemen aan deze spaaractie met een aanbod deel.

AH Sportfestival: Op 9 en 10 september zou in het Haagse Zuiderpark een groot sportfestijn plaatsvinden
met 50 sportbonden waaronder de schaakbond. Op de ochtend van 9 september stond het Zuiderpark
echter geheel onder water met op sommige plaatsen wel 30-40 cm. Het evenement werd in z’n geheel
afgelast. De schade wordt nog geïnventariseerd door AH en NOC*NSF. De door de KNSB ingehuurde
simultaangeefsters Tea Lanchava en Anna Maja Kazarian zijn afgebeld, evenals de helpers van de
verenigingen.

Regionaal jeugdleidersoverleg 14 oktober
Op 14 oktober is in Rotterdam het halfjaarlijkse overleg gehouden met de regionale jeugdleiders. Op de
agenda stonden de landelijke kalender, een versoepeling van de invallersregeling van de KNSBjeugdclubcompetitie en uitbreiding van het NK E-teams van 1 naar 2 dagen. Afgesproken is dat alle
lokale en regionale jeugdevenementen voor de landelijke kalender op schaken.nl zullen worden
aangemeld. Zowel over de voorstellen van de KNSB-jeugdclubcompetitie als het NK E-teams was men
echter zeer verdeeld. Afgesproken is dat eerst de teamleiders van afgelopen jaar voor beide punten
zullen worden gepeild.
De eerste ervaringen van het eerste kwalificatietoernooi voor het NK jeugd AB en C meisjes in Meppel
zijn ook doorgesproken. Deze was uitstekend georganiseerd door de MSV.
Ook is een nieuw initiatief van de Super GP besproken. Deze landelijke toernooien cyclus zijn voor de
jeugd vanaf rating 1200 en worden tijdens de reguliere jeugd GP toernooien georganiseerd met
vierkampen, extra prijzen en begeleiding van een toernooicoach.

Actie #Chessconnectsus op 14 oktober
Er is een speciale wedstrijd in het kader van de wereldschaakdag (Global Chess Festival) georganiseerd
tijdens het Huttontoernooi tussen een 7-jarige en een 97-jarige schaker. Beiden vonden het geweldig om
hieraan mee te doen. De 97-jarige Wim Witvliet van SV Erasmus bleek een nog zeer actieve vitale man
die nog veelvuldig de wereld over reist. De 7-jarige Oscar Verwer ging zoals het een jong talent betaamt
vol in de aanval met stukoffer en al. De wedstrijd werd uiteindelijk remise. Als dank hebben ze een door
Judit Polgar gesigneerde ingelijste foto van de wedstrijd van de KNSB gekregen.
Ook zijn op deze dag foto’s gemaakt voor de twitteractie #chessconnectsus
Deze zijn op het twitteraccount van de schaakbond gepubliceerd: www.twitter.com/schaakbond
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Schoolschaakprojecten
Berenschotdag Utrecht
Op 3 november is tijdens de relatiedag van organisatieadviesbureau Berenschot (Kanaleneiland Open)
een bijzonder schoolschaakproject gepromoot. Acht onderwijsinstellingen (met name brede scholen en
BSO’s) hebben een plan opgesteld om schaaklessen op hun scholen te gaan organiseren (zij
vertegenwoordigen 57 scholen in Utrecht). Zij hebben deze plannen gepresenteerd aan de bedrijven uit
de omgeving. En met succes, er is die dag maar liefst €17.500 toegezegd. Deze gelden zullen vooral
voor de opstartfase worden ingezet zodat de projecten niet geheel afhankelijk worden van deze
sponsoring.

Beverwijk en IJmond
In samenwerking met de organisatie van ”Heel Haarlem Schaakt” wordt momenteel gekeken of in de
regio IJmond een schoolschaakproject is op te zetten. Voor de opstart is er een sponsor bedrag
toegezegd, maar structureel wordt er nog naar extra partners gezocht. Als het bij dit bedrag blijft, zal
kleinschalig gestart worden met schoolschaaklessen en het initiëren van twee schoolschaaktoernooien..
Mocht er meer binnenkomen, dan wordt ook gekeken naar het oprichten van buurtschaakverenigingen
zoals in Haarlem.

Rotterdam
De KNSB verleent ondersteuning aan de uitwerking van een schoolschaakplan voor de regio Rotterdam.
Jurriaan Kien is de initiator voor een nieuwe stichting die dit schoolschaakplan gaat uitvoeren en beheren.

Chessity workshops
Op 17 juni heeft een Chessity workshopdag plaatsgevonden in Meppel. Ca. 30 trainers waren afgekomen
op deze dag waarbij naast enkele presentaties over schoolschaak ook het werken met Chessity centraal
stond. Op 19 november staat een volgende workshopdag gepland in Amersfoort.

Jeugdevenementen
Nationale Pupillendag (17 juni Meppel)
De Nationale Pupillendag werd dit jaar voor het eerst in Meppel georganiseerd. De organisatie bestond
uit leden van de Meppeler SV. Zij hebben een fantastisch evenement voor de 120 deelnemers neergezet
met vele nevenactiviteiten en dubbel zoveel begeleiders en familie. Ook de komende twee jaren zal het
evenement in Meppel plaatsvinden.

Online finales (21 juni Playchess)
In de online finales speelden de top 10 van beide categorieën (boven rating 1400 en onder 1400) tegen
elkaar om de Nederlandse online jeugdtitels. De titel onder 1400 ging naar Pollux (Polle van
Arendonk) en de titel boven 1400 naar Jonas Hilwerda.
3

Bij de Duo's < rating 1000 wonnen Mees de Heijn en Kobe Smeets
Bij de duo’s > rating 1000 de broers Wiggert en Arne Pols
Bij de scholen won het team van BS 't Schrijverke uit Den Bosch.
28 juni Noord Amsterdam
Op woensdag 28 juni vond op het terras van de Tolhuistuin in Amsterdam Noord de jeugddag plaats. De
jeugddag is onderdeel van het NK Schaken. Aan de jeugddag namen 40 kinderen in de leeftijd van 6 t/m
11 jaar deel hoofdzakelijk afkomstig uit de directe omgeving van de scholen in Noord. De kinderen
kregen schaakles op drie niveaus, deden schaakspelletjes zoals opdrachtschaak en condichess en
speelden een toernooitje. De jeugddag is een opstapje naar komend seizoen om schaaklessen op de
scholen in Noord te gaan initiëren.

1 juli Stadsspelen Den Haag
Op zaterdag 1 juli vond in het gloednieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den Haag een groot sportfestival
plaats met ca. 30 verschillende sporten. Schaken was met vier onderdelen uitstekend vertegenwoordigd.
Een scholencompetitie, een jeugd Grand Prix, een simultaan en een groot schaakspel. De Haagse
Schoolvereniging (HSV) won het scholentoernooi. Tweevoudig jeugdkampioen Max Warmerdam (17 jaar,
Elo 2368) verzorgde de simultaan in drie sessies en scoorde maar liefst 27,5 uit 30 partijen.

Science Park toernooi NK Studenten
Colin Stolwijk won de NK-studententitel (aparte prijs met financiële steun van de KNSB).

ONJK (7-12 aug Borne)
Met bijna 20% meer deelnemers dan vorig jaar (330 in totaal) was het ONJK in Borne (7-12 augustus)
een geweldig succes. In bijna alle groepen was het tot het laatst erg spannend. De C groep was het
grootst met 74 deelnemers. Ook internationaal deden de nodige nationaliteiten mee en dat zien we ook
terug in het kampioenenoverzicht. David Jongste (2061) uit Voorschoten won verrassend de A groep,
voor Jonas Hilwerda (2132) en Eelke de Boer (2190) beiden uit Groningen.

NK snelschaak (2 sep Almere)
Op 2 september zou het NK snelschaak jeugd in Almere plaatsvinden. De maandag voor het toernooi
waren er nog maar 24 deelnemers (vorig jaar 65). In overleg met de organisatie is besloten het
evenement af te gelasten.

KNSB-jeugdclubcompetitie (eerste ronde 9 sep Den Bosch)
De KNSB-jeugdclubcompetitie is op 9 september van start gegaan in Den Bosch. 58 viertallen traden aan
in de drie Meesterklassen A, C en D. De 16 viertallen in de Promotieklasse A spelen eerst een thuis- of
uitwedstrijd. Angelique Osinga verzorgt dit jaar de indelingen in Den Bosch. Zij neemt deze taak over van
Louis Wulffers.
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Kwalificatie 1 NK Jeugd AB+C meisjes (22-24 sep in Meppel)
Voor de eerste kwalificatie voor het NK Jeugd AB + C meisjes in Meppel (22-24 sep) hebben 46
deelnemers deelgenomen. Het kwalificatietoernooi was onderdeel van Meppel Aan Zet. De
organisatie van Meppel aan Zet had er een geweldig schaakfeest van gemaakt, Zo was er op
zaterdag een groot jeugdtoernooi met allerlei extra's voor de jeugd. Op 2 en 3 december is de tweede
kwalificatie in Amstelveen.

Huttontoernooi 14 oktober Rotterdam
De RSB heeft opnieuw het Huttontoernooi gewonnen. Helaas deden maar 8 van de 13 bonden mee met
een of meerdere teams. De OSBO, NBSB, FSB, NOSBO en LiSB waren afwezig. In 2018 is de NBSB de
organisator en zullen zij zelf in ieder geval ook een team inschrijven.

Open NK rapid jeugd individueel 18 november geannuleerd
De NBSB heeft de organisatie van het Open NK rapid voor de jeugd individueel (Eindhoven) na 21 edities
teruggegeven aan de KNSB. Zij zagen voor het tweede jaar op rij geen kans om de financiën rond te
krijgen voor 18 november voor de ca. 250 tot 300 beoogde deelnemers.
Drie personen hebben inmiddels belangstelling getoond om de organisatie over te nemen.

Testtoernooien voor jeugd Grand Prix en NK VO op Chess.com
In september en oktober is getest met de jeugd op chess.com. Deze tests zijn prima verlopen. Op 15
november zal de eerste officiële GP op Chess.com plaatsvinden. De eerste kwalificatie voor het NK VO
zal overigens op vrijdag 10 november al de primeur hiervan hebben op chess.com.

Kadervorming
Gestarte cursussen
Vanaf mei 2017 zijn de volgende cursussen van start gegaan:
Schaaktrainer 1: Amsterdam, Meppel, Haarlem en Amersfoort met respectievelijk 10,12,8 en 8
deelnemers
Schaaktrainer 2: Amsterdam met 10 deelnemers
Scheidsrechter 1: Leiden en Dieren met respectievelijk 13 en 23 deelnemers
Scheidsrechter 2: Tilburg met 9 deelnemers

Afgeronde cursussen
Voor de cursussen Schaaktrainer 1 in Roosendaal, Rotterdam, Amsterdam, Maarssen, Vught en
Deventer hebben respectievelijk 12, 11, 8, 7, 7 en 5 deelnemers hun diploma behaald.
8 deelnemers hebben hun Schaaktrainer 1 -examen nog niet gedaan.
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De cursus Schaaktrainer 2 in Groningen leverde 6 geslaagden op, 3 deelnemers gaan op voor een
herkansing.
Er waren 23 deelnemers voor de korte cursus Scheidsrechter 1 in Dieren en 13 in Leiden. Aan deze
cursus zit geen examen aan verbonden.
Er zijn respectievelijk 5 en 4 geslaagden voor de cursus Scheidsrechter 2 in Zundert en in Hoorn.
In Rotterdam is een Indelingsdeskundige 2 cursus gehouden. Hier zijn 4 deelnemers voor geslaagd.

Geplande cursussen
In 2017 staan de volgende cursussen nog gepland: de korte cursus Scheidsrechter 1 in Doetinchem en
de cursussen Schaaktrainer 2 in Den Haag en in Roosendaal.
Op 9 december staat de Themadag voor kaderleden gepland in Utrecht.

Commissies behorende bij Kadervorming
De commissie Kadervorming heeft de inhoud van het vernieuwde lesmateriaal Schaaktrainer 2
vastgesteld.

De examencommissie van de Schaaktraineropleidingen is begonnen met aanpassingen in het
Schaaktrainer 1 materiaal.

Topschaak
Anish Giri


Anish Giri staat 13 op de wereldranglijst van november 2017.



In het Norway Chess toernooi in Stavanger – waar alle spelers uit de top-10 van februari 2017

e

aan deelnamen – scoorde Anish 4,5 uit 9. Levon Aronian won met 6 uit 9, een punt voor op
Nakamura en Kramnik. Carlsen eindigde verrassend bijna onderaan met 4 punten.


e

In het Grand Prix van Geneve (juli 2017) eindigde Anish op de gedeelde 4 plaats met een score
van 5 uit 9.



Anish won in augustus een match over 4 partijen van de even hoog geklasseerde Chinees Ding
Liren met 2,5-1,5.



De World Cup vond plaats in Tbilisi van 2-28 september. Het was de sterkst bezette World Cup
ooit (van de Top-20 ontbreekt alleen Topalov). Winnaar werd Levon Aronian die in de finale Ding
e

Liren versloeg. Anish werd in de 4 ronde uitgeschakeld door Ivanchuk. Opvallend genoeg
werden diverse top-10 spelers al in de eerste 3 ronden uitgeschakeld: Carlsen, Caruana,
Kramnik, Anand, Mamedyarov en Nakamura.


Anish is er in 2017 niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Kandidatentoernooi 2018 in
Berlijn. Via de World Cup plaatsen Aronian en Ding Liren zich. Ongeacht zijn resultaat in het
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laatste Grand Prix toernooi van dit jaar kan Anish zich al niet meer via het Grand Prix
kwalificeren. Verder is zijn gemiddelde rating over 2017 te laag, en heeft de organisatie al bekend
gemaakt dat de wildcard naar Vladimir Kramnik zal gaan.

Sportagenda 2017+
Vanuit de sportagenda 2017+ lopen er met steun van NOC*NSF twee KNSB-programma’s: het
topschaakprogramma van Anish Giri (2017-2020) en een talentontwikkelingsprogramma op Papendal
(2017-2024) voor een viertal talenten.
Op 3 oktober zijn beide programma’s uitgebreid geëvalueerd in een reviewgesprek met NOC*NSF. In dat
gesprek is de voortgang besproken en ook vooruit gekeken naar de financiële verantwoording over 2017.
Mede op basis van dit gesprek heeft NOC*NSF ons inmiddels laten weten dat voor de subsidieaanvraag
2018 hetzelfde bedrag (€ 120.000) kan worden aangevraagd als vorig jaar.

EK-Landenteams
Van 27 oktober tot en met 7 november werd op Kreta het EK-Landenteams gehouden. De Nederlandse
teams bestonden uit:
Mannen: Anish Giri, Ivan Sokolov, Erwin l’Ami, Benjamin Bok en Jorden van Foreest. Captain: Loek van
Wely.
Vrouwen: Zhaoqin Peng, Anne Haast, Tea Lanchava, Iozefina Paulet en Anna Maja Kazarian. Captain:
Roberto Cifuentes. Trainer/delegatieleider: Jeroen Bosch.
Ten opzichte van de Olympiade van vorig jaar zijn er nieuwe captains aangesteld. Dit kwam voort uit de
evaluaties. In overleg met de spelers is Loek van Wely aangesteld als captain. Loek was als Nederlands
Kampioen natuurlijk ook gerechtigd om als speler deel uit te maken van het team, maar had vroegtijdig
aangeven sowieso niet als speler beschikbaar te zijn. Als toernooidirecteur in Hoogeveen was Loek niet
in staat de eerste dag aanwezig te zijn. Jeroen Bosch nam die ronde waar.
Roberto Cifuentes was in het verleden woonachtig in Nederland (nu Spanje) en heeft eerder het
Nederlandse vrouwenteam gecoacht – zowel Peng als Lanchava kennen hem nog uit die tijd.

Het Nederlandse mannenteam begon goed met onder andere een overwinning op Oekraïne en een
gelijkspel tegen Hongarije. Later volgden ook een paar mindere uitslagen (nederlagen tegen Roemenië
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en Turkije). Uiteindelijk eindigde het team als 9 dat is een plaats hoger dan op de startranglijst.
Jorden van Foreest kende met 5 uit 7 een goed debuut (een bronzen bordmedaille als reservespeler).
Erwin l’Ami zette een goed resultaat neer op bord 2 (4,5 uit 8). Kopman Anish Giri deed wat er van hem
verwacht mocht worden (5,5 uit 9). De resultaten van Benjamin Bok en Ivan Sokolov waren minder goed
(beide 2,5 uit 6).
Azerbeidzjan won het goud voor Rusland en Oekraïne.
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De vrouwen eindigden, net als de mannen, op de plaats die van hen verwacht mocht worden. Ze werden
e

14 en stonden ook op die plek in de startranglijst. Dit resultaat had echter veel beter kunnen zijn
wanneer Peng niet geblunderd zou hebben in de slotronde in een gewonnen stelling. Hierdoor werd een
zeker geleken overwinning op Israël veranderd in een nederlaag en viel het team alsnog buiten de top10. Een goede klassering leek verdiend na eerdere overwinningen op sterke landen als Duitsland en
Hongarije (3,5-0,5!). Bij de vrouwen viel met name de zeer goede score van Anne Haast op bord 2 op (6
uit 8).
Bij de vrouwen won Rusland overtuigend voor Georgië en Oekraïne.

Toernooien
ONK Dieren
De Indiase grootmeester Sandipan won voor de tweede keer op rij het ONK. Hij moest de eerste plaats
verrassend delen met IM Koen Leenhouts die een grootmeesternorm scoorde en zich plaatste voor het
gesloten NK van 2018. Een halfje achter de koplopers deelden onder andere Erwin l’Ami en Dimitri
e

e

Reinderman de 3 tot en met 7 plaats.

Science Park toernooi
Erik van den Doel won het Science Park toernooi met 7,5 uit 9. De tweede plaats werd gedeeld door
Ulybin, Gleizerov en Bosboom. Colin Stolwijk won de NK-studententitel (aparte prijs met financiële steun
van de KNSB).

Leiden Chess Tournament
e

Het 11 LCT werd verrassend gewonnen door IM Stefan Kuipers, hij scoorde evenveel (7) punten als de
Indiase GM Shyam die hij echter in de onderlinge partij had verslagen.

Hogeschool Zeeland toernooi
Vlissingen kende van alle zomertoernooien de sterkste GM-bezetting. Jorden van Foreest en Benjamin
Bok eindigen op 7,5 punt, net als Eduardo Iturrizaga.

Talentontwikkeling
Uitzendingen
We hebben dit jaar geen spelers uitgezonden naar de wereldjeugdkampioenschappen. Dit komt doordat
1. het WK-jeugd sinds een paar jaar is opgesplitst in een WJK (U12, U10, U8) en een WJK (U18,
U16, U14). Het gevolg is kleine delegaties (minder geschikt voor jonge kinderen, en relatief hoge
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kosten). Er is samenwerking gezocht met de Belgische delegatie zonder dat dit nu praktisch
resultaat had – dat is wellicht voor de toekomst wel een oplossing.
2. Daarbij kwam dat dit jaar het WJK direct na afloop van het EJK wordt gehouden (beide spelen is
vrijwel onmogelijk).
3. Bovendien werden beide WJK’s in Zuid-Amerika gehouden.
Spelers die anders aan de wereldjeugdkampioenschappen hadden deelgenomen hebben in plaats
daarvan deelgenomen aan de Europese Jeugdkampioenschappen.

EJK in Mamaia
Van 4 tot en met 15 september werd in Mamaia (Roemenië) de Europese Jeugdkampioenschappen
georganiseerd. Nederland nam met een grote delegatie deel aan dit EJK.
De Nederlandse kampioenen en talenten die deelnamen:
Max Warmerdam (EK 18), Feline Waardenburg (EK 18 meisjes), Lucas van Foreest (EK 16), Robby
Kevlishvili (EK 16), Liam Vrolijk (EK 16), Oele Dijkhuis (EK 16), Tyro Bekedam (EK 16), Robin Duson (EK
16 meisjes), Eelke de Boer (EK 14), Rembrandt Bruil (EK 14), Siem van Dael (EK 14), Marrit Adema (EK
14 meisjes), Khoi Pham (EK 12), Kavya Raulji (EK 12 meisjes), Eline Roebers (EK 12 meisjes), Machteld
van Foreest (EK 10), Yichen Han (EK 10), en Manasvita Basa (EK 10 meisjes).
De begeleiding van de Nederlandse deelnemers was in handen van Zhaoqin Peng, Sipke Ernst, Dimitri
Reinderman, Stefan Kuipers en Merijn van Delft.
De beste prestaties leverden Eelke de Boer (die in de laatste ronde om de titel speelde) en Lucas van
e

Foreest. Beiden grepen met een 5 plaats uiteindelijk net naast een medaille.

WK-junioren
Vanuit de bestemmingsreserve is een bedrag gereserveerd voor deelname aan het WK-junioren. Dit om
een heel talentvolle generatie extra internationale ervaring op te laten doen. Het WK werd gehouden in
Tarvisio (Italië) van 12 tot en met 26 november.
Deelnemers: Jorden en Lucas van Foreest, Robby Kevlishvili, Casper Schoppen en Liam Vrolijk. De
coaches waren Ivan Sokolov en Dimitri Reinderman.
Op het moment van schrijven is het toernooi nog bezig.

Talentstatussen
De Technische Commissie heeft voor het seizoen 2017-2018 de talentstatussen weer vastgesteld. Het
gaat in totaal om 40 kinderen. De KNSB registreert al deze talenten op een landelijke website van
NOC*NSF. Onder andere LOOT scholen hebben toegang tot deze website. De hoogste
talentstatushouders worden door de KNSB (financieel) ondersteund bij hun trainingsprogramma’s.
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Talenten trainen op Papendal
Het trainingsprogramma op Papendal is gerealiseerd zoals gepland. Ook komend jaar zal dit programma
worden voortgezet met financiële steun vanuit NOC*NSF. Het betreft een programma voor Jorden van
Foreest, Benjamin Bok, Lucas van Foreest, Robby Kevlishvili, Casper Schoppen en Liam Vrolijk. Trainers
in 2017 waren: Loek van Wely, Ivan Sokolov, Mikhail Gourevitch en Rustam Kasimdzhanov. Naast
schaaktechnische training bestaat het programma ook uit fysieke en mentale training alsmede
voorlichting over voeding.
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