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Algemeen
Ontwikkeling nieuwe websites
Afgelopen periode zijn met name verbeteringen doorgevoerd op kalenderfilters en zoek een (jeugd)club
filters. Verder is gewerkt aan subsites voor het NK Schoolschaak en het NK Schaken. Daarmee is de
oplevering van basisfunctionaliteit van zowel schaken.nl als schaakbond.nl bijna gereed. De ontwikkelaar
heeft daar aanzienlijk meer tijd voor nodig gehad dan gepland.
Vanwege verplichte handelingen voor de AVG, veiligheidsupdates en verhoogde servicekosten, heeft de
ontwikkelaar de KNSB ook laten weten dat de jaarlijkse kosten omhoog gaan. De geplande
doorontwikkeling, met name die van de interactie tussen de twee sites, is zowel door de verlate
oplevering als de verplichte handelingen met een half jaar vertraagd.

OLA
Veel energie is besteed aan het uitfaseren van de oude ledenadministratie die voor bepaalde
handelingen, zoals ontdubbelen, nog noodzakelijk is. Verder zijn de consequenties voorvloeiend uit de
verordening AVG geïmplementeerd.

Nieuwe Vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie
Het bestuur heeft in april 2018 Anneke Pruijssers aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor
seksuele intimidatie. Eerder had mevrouw Pruijssers al een NOC*NSF training op dit gebied gevolgd.
Mevrouw Pruijssers is psychologe met ervaring op dit gebied en als moeder van twee schakers goed
vertrouwd met de schaakwereld. Mevrouw Pruijssers zal kort worden voorgesteld in SchaakMagazine.
Op de website zal de functie vertrouwenscontactpersoon prominenter in beeld komen.

FIDE
De FIDE had problemen met haar bankrekening vanwege het voorkomen van Ilyumzhinov op de
sanctielijst van de Verenigde Staten. Het geld is inmiddels geparkeerd bij twee fondsen.
Voor de presidentsverkiezingen in Batumi hebben zich drie kandidaten gemeld: huidig president
Ilyumzhinov, huidig waarnemend en vice-president Makropoulous, en de Britse topschaker Short.
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Breedteschaak
Schoolschaakproject Utrecht
De opgehaalde sponsor- en subsidiegelden ter waarde van € 52.000 voor het schoolschaakplan Utrecht
zijn over 9 projecten verdeeld. De coördinatoren van de projecten gaan per kwartaal aan de KNSB
rapporteren en afrekenen. Elk project heeft een eigen aanpak, gebaseerd op de lokale situatie. Aan het
einde van het jaar zit in alle projecten wel een wijkschaaktoernooi en een gecombineerd schaaktoernooi.
Schoolschaakproject Beverwijk / IJmond
Frank Tijdeman is als coördinator aangesteld voor het schoolschaakproject in Beverwijk / IJmond. Hij
heeft al veel positieve reacties gehad van scholen die hij heeft benaderd. Van de 38 scholen heeft hij
er 22 weten te bereiken. Er zijn op dit moment 10 scholen met echte interesse. Van de schaakclubs heeft
alleen De Wijker Toren in Beverwijk gereageerd dat ze wel mee willen helpen. SV Excelsior (Heemskerk)
en SV Castricum hebben geen jeugd. Daar gaat hij inzetten op een buurtschaakvereniging.
Schoolschaakproject Rotterdam
De Stichting Schoolschaak Rotterdam heeft zich als doel gesteld om 80% van de scholen in de gemeente
Rotterdam aan het schaken te krijgen. De KNSB, de RSB, Sportsupport Rotterdam en studenten van de
Erasmus Universiteit zijn gestart met verkenning van de mogelijkheden. Via de Erasmus Universiteit zijn
kandidaten geworven voor een pilot voor een trainerscursus speciaal voor het lesgeven op scholen.
Sportsupport Rotterdam, waaronder de combinatiefunctionaris schaken, heeft schaken al op de kaart
gezet bij 5 van de 24 zogenaamde schoolsportverenigingen. Bij een schoolsportvereniging waar schaken
wordt verzorgd is altijd een schaakvereniging betrokken. Ook de deelnemers aan de lessen worden
jeugdlid bij de schaakvereniging.
Stagiair schoolschaken
Op 13 februari is een student van de Fontys Hogeschool begonnen aan een afstudeerstage op het
Bondsbureau. De student gaat een scriptie schrijven over schoolschaak en gaat de KNSB advies geven
over hoe het percentage schoolschakers dat doorstroomt naar schaakclubs kan verhogen. Ook zal hij
naar nieuwe concepten zoeken hoe de KNSB meer schaakliefhebbers onder de schoolschakers kan
genereren en zal hij een aanzet geven om het schoolschaken beter in kaart te brengen. Roosendaal en
omgeving is zijn doelgebied. Hij gaat jeugdleiders van clubs, lesgevers op scholen en scholieren
interviewen.
Haagse Hogeschool
e
Op 9 januari hebben we een presentatie verzorgd op de Haagse Hogeschool voor een groep 2 jaars
studenten Sportkunde. Zij zijn bezig een handleiding te schrijven over vrijwilligersbeleid. De schaakbond
is daarbij één van hun casussen.
Landelijk jeugdoverleg 31 maart Waalwijk
Op 31 maart zijn de regionale jeugdleiders bijeen gekomen in Waalwijk. De evaluatie van de nieuwe
opzet van de kwalificaties NJK ABC is besproken. Men wil in ieder geval er voorlopig mee door gaan.
Besproken is dat de regionale bijdrage verdeeld gaat worden op basis van ledental i.p.v. vrijwillige
bijdrage van elke bond. Daar zal eerst nog een voorstel voor gemaakt worden.
Meppel heeft wegens gebrek aan menskracht de organisatie teruggegeven. De andere drie (Amstelveen,
Eindhoven en Spijkenisse) gaan zo goed als zeker door. Arnhem is gevraagd de opengevallen plek van
Meppel in te nemen.
De uitslagen van de enquêtes onder de teamleiders over de jeugdclubcompetitie en NK E-teams zijn
goed ontvangen. De enquêtes geven snel veel informatie over hoe de teams er zelf over denken. Bij de
jeugdclubcompetitie zal daardoor afgestapt worden van de vaste bordvolgorde over de hele competitie.
Het voorstel om het NK E-teams met een dag te verlengen is verworpen.
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Nieuwe afspraken met Chessity
De KNSB heeft met Chessity met ingang van dit jaar nieuwe afspraken gemaakt. De KNSB ziet Chessity
als een vaste waarde en is heel blij met het enorme aantal scholen dat zij inmiddels hebben weten te
bereiken met schaken.
Nieuwe afspraken waren nodig omdat de koppeling met het KNSB- scholierenlidmaatschap vanwege de
AVG niet meer mogelijk is. Ook ziet de KNSB graag dat de link naar (fysiek) schaken al vroeg wordt
gemaakt om te voorkomen dat de kinderen afhaken.
De KNSB wil zich daarnaast onafhankelijker kunnen opstellen van de gebruikte lesmethode. De trainer
bepaalt voortaan in overleg met de school, welke methode of aanvullende materialen wordt gebruikt.
Naast de stappenmethode en Chessity, zijn ook 468Schaak en de boeken voor Schaken op de
basisschool, een waardevolle aanvulling gebleken voor het verzorgen van schaakles op school.
De nieuwe afspraken met Chessity bestaan o.a. uit:
1) De KNSB gaat tweemaal per jaar aanvullende workshops voor de beginnende en gevorderde trainers
organiseren met o.a. Chessity als onderwerp;
2) De KNSB zal Chessity tevens integreren in de kadercursussen;
3) Er zal onderzocht worden of een landelijke werkgroep voor digitaal schaakonderwijs gevormd kan
worden;
4) Er zullen aparte proefprojecten komen waar de KNSB en Chessity samen optrekken. Voor 2018
wordt gekeken naar samenwerking bij de wereldschaakdag op 13 oktober en de actie
#chessconnectsus.
Klokkenactie DGT
Deze actie voor klokken en smartboards werd zeer welkom ontvangen. Deze actie leverde bestellingen
op voor in totaal 2430 klokken en 84 smartboards.
Verenigingsprijs
Op 15 februari heeft Erik Mijnheer de Verenigingsprijs van € 1000 uitgereikt aan HSG Hilversum, de club
van Jan Stomphorst. Een mooie symbolische overdracht.
De volledige top 10 van 2017:
Plts Vereniging

aanmeldingen

afmeldingen

saldo

1

HSG - Hilversum

44

18

26

2

S.V. Amsterdam West

41

21

20

3

DD - Den Haag

35

16

19

4

S.V. VAS - Amsterdam

47

30

17

5

HWP - Haarlem

35

18

17

6

LSG - Leiden

34

19

15

7

S.V. Houten - Houten

24

9

15

8

S.K. Vegtlust - Maarssen

28

14

14

9

Rode Lopers - Oosterhout

22

8

14

10

S.V. De Baronie - Breda

21

7

14

Oprichting nieuwe jeugdclubs
Er wordt op initiatief van Tigran Spaan gekeken of er een nieuwe jeugdclub in IJburg kan worden
opgericht. Er wordt al op een school lesgegeven. Ook komen verschillende jeugdleden woonachtig in
IJburg nu nog helemaal naar VAS. Als dit slaagt dan wil hij vervolgens ook kijken of een jeugdclub in
Amsterdam Noord mogelijk is.
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Jeugdevenementen
Kwalificatie 2 NK Jeugd AB+C meisjes (2-3 dec in Amstelveen)
Ook de tweede kwalificatie voor het NK Jeugd AB en C meisjes in Amstelveen is uitstekend verlopen.
Met ruim 70 deelnemers was deze kwalificatie goed bezet (47 in Meppel).
Ook waren er weer verschillende barrages nodig om te bepalen wie uiteindelijk zich plaatste voor het NK
Jeugd.
JCC Finale (9 december Den Bosch)
De finales van de KNSB-Jeugdclubcompetitie in den Bosch waren spannend in de C en D tot en met de
laatste partij. Bij de C werd Spijkenisse C1 kampioen en bij de D het team van VAS D1. In de A categorie
was STB-A2 eigenlijk al bijna zeker van de titel. Zij bleven de kampioen van vorig jaar Oud-Zuylen
Utrecht A1 ruim voor. STB-A1 werd derde.
Kwalificaties NK VO (november en december chess.com)
In de kwalificaties voor het Voortgezet Onderwijs is fel gestreden. Steeds waren ca. 80 deelnemers per
kwalificatie in de bovenbouw actief, tegen ca. 40 a 50 in de onderbouw. Uiteindelijke hebben 150
verschillende leerlingen van 30 scholen deelgenomen. Voor de finale in Wijk aan Zee op 12 januari
hebben zich 12 teams van 4 geplaatst. Hieronder ook de kampioen van vorig jaar Topsporttalentschool
Groningen met Jorden en Lucas van Forrest.
NK VO (12 januari Wijk aan Zee)
Het Tata Steel Chess Tournament begint al bijna traditioneel op de openingsdag met de finale van het
NK schaken voor teams uit het Voortgezet Onderwijs (NK VO). 12 teams streden om de titels in twee
categorieën In beide categorieën was duidelijk een team de sterkste. In categorie algemeen (klassen 1
t/m 6) was Topsporttalentschool Groningen veel te sterk voor de rest. In categorie onderbouw (eerste
twee leerjaren) was het het Stedelijk Gymnasium Leiden dat alle wedstrijden won. Beide teams
mochten tijdens de officiële opening van het Tata Steel Chess Tournament hun prijzen in
ontvangst nemen van de Noorse Jeugdwereldkampioen Aryan Tari.
NK Schoolschaken Algemeen en 345 (middenbouw)
Er zijn twee nieuwe organisaties voor het NK Schoolschaken gevonden. Categorie algemeen zal in
Gouda worden gespeeld op 2 en 9 juni. De RSB is hierbij de organisator samen met SC Messemaker. De
finale voor categorie 345 (middenbouw) zal plaatsvinden op 16 juni in het Leidsche Rijn College in
Utrecht. SC Magnus Leidsche Rijn zal samen met Samenschaak de organisatie verzorgen.
Kwalificatie 3 en 4 NK Jeugd AB+C meisjes (Eindhoven en Spijkenisse)
De derde kwalificatie voor het NK Jeugd AB en C meisjes (16-18 februari) in Eindhoven was goed bezet
met 44 deelnemers en een sterk veld. De NBSB had ook veel aandacht voor de nevenactiviteiten met
lezingen, workshops en een toernooicoach. Er waren ook twee barrages nodig, die uiteindelijk pas
zondagavond 21.40 uur een beslissing gaven.
De vierde en laatste kwalificatie was op drie zaterdagen in Spijkenisse. Hier viel het aantal deelnemers
met 31 een beetje tegen. Vooral de A jeugd laat het hier afweten.
Kort na Spijkenisse is het deelnemersveld van het NK Jeugd ABC compleet gemaakt. Uiteindelijk hebben
88 deelnemers aan het NK Jeugd meegedaan tegen 112 in 2017.
NK E (30-31 maart Waalwijk)
In Waalwijk hebben 62 deelnemers het eerste individuele NK van het jaar gespeeld.
Tommy Grooten (8 jaar) werd de verrassende winnaar bij de jeugd, voor Arthur de Winter (10). Lauri
Maris (10) won overtuigend bij de meisjes. Deze drie hebben ook een uitzending verdiend.
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NK ABC (29 april – 5 mei Assen)
De tweede editie van het NJSK in Assen is uitstekend verlopen. Zowel de gemeente Assen als de
provincie hadden opnieuw hun financiële bijdrage toegezegd, waardoor de fraaie speelzaal in Hotel Van
der Valk Assen kon worden vastgelegd. Qua organisatie is veel gelijk gebleven aan de eerste editie. Ook
waren alle borden weer live via Internet te volgen met dank aan de nieuwe smartborden van DGT.
Het reglement van het NK Jeugd was vooraf op drie plaatsen aangepast zodat in de meeste groepen een
7-rondig toernooi mogelijk werd en een dubbele ronde op één dag niet meer nodig was. Alleen in de
Jeugd C, de enige groep met meer dan 20 deelnemers, is tweemaal een dubbele ronde gespeeld.
Daarnaast is het speeltempo gelijk aan het KNSB competitie tempo getrokken en is het speelsysteem
voor de barrages iets ingekort.
Dankzij de nieuwe opzet voor de kwalificaties is de gemiddelde sterkte in bijna elke categorie gestegen
t.o.v. van vorig jaar.
Sterkte NJK 2018 t.o.v. 2017:
Categorie
Verschil
2018
in gemidd.
(gemidd rating)
17-18
Jeugd A
+103
2096
Meisjes A
+50
1733
Jeugd B
+234
1979
Meisjes B
-50
1574
Jeugd C
-1
1715
Meisjes C
+306
1447

2017
(gemidd rating)

2018
Laag-Hoog

2017
Laag-Hoog

1993
1683
1745
1624
1716
1141

1820-2427
1266-1911
1737-2321
1446-1911
1298-2064
1046-1634

1215-2477
1448-1826
1093-2187
1437-1854
1385-2100
0175-1788

Sportief gezien was het spannend in bijna alle groepen tot de slotronde. Alleen in de Jeugd B en de
Meisjes B, was de kampioen al een dag eerder bekend met resp. Eelke de Boer en Robin Duson. Bij de
Jeugd A pakte verrassend genoeg Wiggert Pols de titel. Hij bleef ongeslagen met een score van 5,5 uit 7.
Bij de Meisjes A won Robin Duson ook de gemengde groep AB. Bij de Jeugd C was het Machteld van
Foreest die met 8 uit 9 alle jongens het nakijken liet en pakte Manasvita Basa de Meisjes C titel.
Jeugd Grand Prix op Chess.com
In januari zijn de groepen van de jeugd Grand Prix op Chess.com gesplitst naar rating. Er zijn nu groepen
< 1100 en >= 1100 die maandelijks op chess.com strijden om de GP titel.
Er wordt nog gewerkt aan een makkelijkere manier van identificatie van de deelnemers. Nu komt er af en
toe nog iemand in de toernooikamers die daar niet thuishoort.
Chesskid test
Er is een start gemaakt met een onderzoek of we met ingang van het nieuwe seizoen gebruik kunnen
maken van het online platform van Chesskid voor toernooien voor de jeugd t/m 12 jaar. De verenigingen
en scholen die deelnemen aan het NK E-teams en het NK voor schoolteams basisonderwijs algemeen,
hebben hiervoor een uitnodiging gehad. In de maanden mei en juni zal een schaduw NK voor viertallen
worden georganiseerd op Chesskid.
Als de test slaagt, dan zal met ingang van het nieuwe seizoen het extra aanbod voor de jeugd t/m 12 jaar
hierop worden aangepast. Deze bestaat nu nog uit een Chess Tutor code en een
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Kadervorming
Gestarte cursussen
Vanaf december 2017 zijn de volgende cursussen van start gegaan:


Schaaktrainer 1: Maarssen, Amsterdam en Purmerend met respectievelijk 10,10 en 9
deelnemers
 Schaaktrainer 2: Den Haag en Roosendaal met respectievelijk 12 en 14 deelnemers.
 Scheidsrechter 1: Doetinchem met 23 deelnemers (aam deze cursus zit geen examen aan
verbonden)
 Scheidsrechter 2: Venlo met 9 deelnemers.
 Themadag voor kaderleden en Bondsraad: 155 deelnemers en vrijwilligers.
De cursus Schaaktrainer 1 in Arnhem is vanwege te weinig animo niet doorgegaan.

Afgeronde cursussen
Voor de cursussen Schaaktrainer 1 in Meppel, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort hebben
respectievelijk 10, 5, 7,14 en 6 deelnemers hun diploma behaald.
In de herkansing hebben 4 deelnemers van de cursus Schaaktrainer 1 Deventer hun diploma behaald.
In maart slaagden 9 deelnemers in Amsterdam als Schaaktrainer 2.
De cursus Scheidsrechter 2 Tilburg leverde 5 geslaagden op, 3 deelnemers gaan op voor een
herkansing.
Eind maart ronde 1 Scheidsrechter 2 zijn laatste stage voor Scheidsrechter 3 met succes af.

Geplande cursussen
Voor de zomervakantie staan de volgende cursussen gepland:
Scheidsrechter 2 Wierden, Indelingsdeskundige 2 Amsterdam en Schaaktrainer 1 Amsterdam
Op 23 juni worden tijdens de Chessity Nationale Pupillendag diverse workshops gehouden over
schoolschaak.

Commissies behorende bij Kadervorming
De examencommissie van de arbiteropleidingen heeft een Scheidsrechter 2 examen goedgekeurd.

Topschaak
Anish Giri








Anish Giri heeft van 12-22 december op Papendal getraind met zijn vroegere coach (en oud KNSB
bondscoach) Vladimir Chuchelov. Tijdens de trainingsstage was er ook aandacht voor mentale en
fysieke training. De sessie was met name bedoeld als voorbereiding op Wijk aan Zee. Zijn prestatie
van 9 uit 13 in Wijk aan Zee betekende een terugkeer in de top-10 van de wereld.
Anish Giri was tijdens het Kandidatentoernooi in Berlijn de secondant van Kramnik. Het was voor
hem zeer nuttig om de werkwijze van Kramnik van dichtbij mee te maken. Fabiano Caruana won in
Berlijn en is daarmee de uitdager van wereldkampioen Carlsen (9-28 november, Londen).
In Shamkir (18-28 april) eindigde Anish Giri op 50% in een door Magnus Carlsen gewonnen toernooi.
Trainingen met Erwin l’Ami en Vladimir Chuchelov staan voor dit jaar gepland.
Het toernooiprogramma van Anish bestaat in ieder geval uit Dortmund en de Olympiade.
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Met 2776 staat Anish op de mei ratinglijst op plaats 9 in de wereld.

Sportagenda 2017+ en extra bijdrage
Zoals eerder vermeld ontvangt de KNSB in 2018 € 120.000 vanuit de sportagenda 2017+ voor twee
programma’s: het topschaakprogramma van Anish Giri (2017-2020) en een
talentontwikkelingsprogramma op Papendal (2017-2024) voor een viertal talenten.
Eind maart heeft NOC*NSF ons nog een extra bedrag van € 7.500 toegekend voor voorbereiding op
internationale jeugdkampioenschappen op Papendal (dit vanwege een extra investering in de topsport
van VWS).
Olympiade
De olympiade wordt dit jaar in Batumi (Georgië) gehouden van 23 september tot en met 5 oktober.
Gesprekken met een aantal topspelers hebben al plaatsgevonden. Als coaches zijn aangesteld voor het
mannenteam de Duitse GM Jan Gustafsson, en voor het vrouwenteam de Spaanse GM Roberto
Cifuentes. Cifuentes was ook vorig jaar teamcaptain. Gustafsson is op rating de nummer 2 van Duitsland,
maar als wedstrijdschaker niet erg actief. Hij staat bekend als openingsexpert en was lid van het WKteam van Carlsen.
Dam- en bridgebond
Op 18 december 2017 was er op Papendal een overleg met de technisch directeuren van de dam- en de
bridgebond waarbij NOC*NSF als gastheer optrad. Diverse inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
topsport en talentontwikkeling kwamen aan de orde. We gaan verder kijken hoe we kennis kunnen delen
en van elkaar kunnen leren. Inmiddels hebben er al een aantal vervolgafspraken plaatsgevonden. Via
NOC*NSF is er wat extra geld beschikbaar voor een masterclass voor trainers van de denksportbonden.

Toernooien
Wijk aan Zee
e

Van 12-28 januari vond het 80 Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee plaats. Anish Giri wist zich
vanaf het begin in de strijd om de eerste plaats te mengen. Uiteindelijk eindigde hij samen met Magnus
Carlsen met 9 uit 13 bovenaan. De Nederlander verloor vervolgens de snelschaak tiebreak waarmee de
officiële titel naar de wereldkampioen ging. Niettemin noemde Anish zelf het toernooi zijn beste prestatie
tot nu toe.
In de Challengers groep ging de toernooizege naar de Indiase GM Vidit. Jorden van Foreest eindigde met
e
7,5 uit 13 op de gedeelde 3 plaats. L’Ami en Bok zullen met 6 uit 13 minder tevreden zijn geweest. Op
nog een halfje eronder maakte Lucas van Foreest een verdienstelijk debuut.
Eindstand: Masters
1. Carlsen, Giri

9

3. Kramnik, Mamedyarov

8,5

5. Anand, So

8

7. Karjakin

7,5

8. Svidler

6

9. Wei

5,5

10. Jones, Caruana, Matlakov 5
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13. Adhiban

3,5

14. Hou

2,5

Groningen
Benjamin Bok heeft het schaakfestival in Groningen (22-30 december) gewonnen. De Nederlander
eindigde net als de Israëlische GM Postny op 7 uit 9 maar kreeg de titel op grond van weerstandpunten.
e
IM Stefan Kuipers eindigde een halfje lager op de gedeelde 3 plaats.
Het talent Eelke de Boer verloor nipt in een match tegen GM Dennis de Vreugt (1,5-2,5).
Batavia toernooi
e

Het 10 Batavia toernooi (22 februari-4 maart) is gewonnen door Alexandr Fier. Met 6,5 uit 9 bleef de
Braziliaan Ivan Sokolov een halfje voor. Er werden geen normen gescoord maar de drie jonge
Nederlandse IMs (Liam Vrolijk, Thomas Beerdsen en Robby Kevlishvili) deden het redelijk. Robby
e
eindigde met 5 uit 9 op de gedeelde 3 plaats.
EK-individueel
Het Europees Kampioenschap werd van 16 tot en met 29 maart 2018 gehouden in Batumi, Georgië. Vier
Nederlanders namen deel aan dit grote open toernooi. Naast grootmeester Benjamin Bok waren dit IM
Arthur Pijpers, FM Michiel Bosman en Jorgen Henseler.
e

Bok presteerde goed en eindigde op de 18 plaats, voldoende voor kwalificatie voor de World Cup 2019.

Competitie
LSG IntelliMagic is de nieuwe kampioen van de Meesterklasse. De KNSB Beker is gewonnen door
MuConsult Apeldoorn.
De pilot 'scheiding KNSB competitie - Regionale competitie' is in gang gezet. Dit onderwerp is apart op de
Bondsraad van 2 juni 2018 geagendeerd.

Talentontwikkeling
Talenten Papendal
Het trainingsprogramma voor 2018 is deels gepland. De volgende data en trainers zijn al vastgelegd.
- 12-16 maart, Ivan Sokolov
- 23-27 april, Loek van Wely
- 4-7 juni, Mikhail Gurevich
- 18-22 juni, Vladimir Chuchelov
- 9-12 juli, Loek van Wely
Er is gesproken met de Duitse technisch directeur/bondscoach over mogelijke samenwerking om (in feite)
het trainingsbudget te vergroten. In de tweede helft van 2018 gaat die samenwerking waarschijnlijk
gestalte krijgen.
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Fonds voor talenten
Het Yvonne van Gennip talentenfonds werkt sinds kort samen met NOC*NSF. Het fonds is bedoeld voor
talenten (met een talentstatus) waarvan de ouders rondkomen van een minimum inkomen. Een aanvraag
voor ondersteuning is reeds gedaan door de KNSB.
Uitzendingen – internationale jeugdkampioenschappen
Medio mei waren alle Nederlandse jeugdkampioenschappen verspeeld. De Technische Commissie heeft
de selecties voor de diverse uitzendingen gecomplementeerd.
Nederland zal deelnemen aan de volgende kampioenschappen:





EJK, 19-30 augustus, Riga (Letland)
WK-kadetten, 3-16 september, Santiogao de Compostela (Spanje)
WK-jeugd, 19-31 oktober, Porto Carras (Griekenland)
WK-junioren, 4-16 september, Gebze (Turkije)

Diverse uitzendingen
Via de KNSB is vrije en open inschrijving aan het EK-Landenteams voor de jeugd in Bad Blankenberg
(Duitsland) mogelijk gemaakt. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Twee Nederlandse jeugdspelers zijn via de KNSB uitgenodigd voor het gesloten Helmut Kohl toernooi in
Dortmund.
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