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Algemeen
OLA
De KNSB ledenadministratie blijft in ontwikkeling. In juni 2019 komen de nieuwste aanpassingen live te
staan. De belangrijkste zijn:
 Voor toernooi organisaties die toegang tot OLA hebben, kunnen volledige deelnemerslijsten geplaatst
worden vanuit een excel bestand. Als het KNSB relatienummer bekend is, kan daarmee volstaan
worden, anders moeten de naam en geboortedatum ook ingevoerd worden.


Bovenstaande mogelijkheid komt ook beschikbaar voor scholierenleden.



Voor toernooi organisaties komt een export mogelijkheid van een deelnemerslijst die geschikt is voor
Swissmaster.



OLA gaat het bondsbureau meer ondersteuning geven voor het verwerken van de vele nieuwe
ChessKids account. Door deze ondersteuning blijft het verwerken (en factureren) van de duizenden
ChessKids accounts uitvoerbaar door het Bondsbureau.



Voor verenigingen wordt een veld gecreëerd voor de Collectieve Materiaalverzekering. Verenigingen
kunnen de totale gewenste verzekerde waarde in dit veld aanpassen.

Websites
Sinds15 maart is Rolf Slotboom op projectbasis aan de slag met de verbetering van de websites van de
KNSB. Tot zijn opdracht behoort de herpositionering van beide websites, zodat beide een duidelijk eigen
identiteit krijgen (schaakbond.nl voor de georganiseerde schaker, schaken.nl voor de niet-gebonden
schakers). Verder dient hij de websites veel gebruiksvriendelijker te maken. Het project loopt tot medio
september.
Deloitte
Medewerkers van Deloitte mogen via de Deloitte Impact Foundation jaarlijks 30 uur aan
schoolschaaklessen besteden (vrijwilligerswerk). De KNSB investeert in hun opleiding en begeleidt hen
bij de lessen. Op 11 april hebben de eerste 11 medewerkers een ‘train de trainer’ bijeenkomst van Anne
Haast gevolgd. Het was een leuke, zeer inspirerende bijeenkomst. Inmiddels zijn de eerste medewerkers
van Deloitte als school- of buurtschaaktrainer aan de slag. Daaronder 2 medewerkers die Mustapha El
Jarmouni gaan helpen in Amsterdam-Oost en 1 medewerker die bij buurtschaak Haarlem gaat lesgeven.
3 mensen gaan in Rotterdam en omgeving aan de slag. In juni volgt een tweede bijeenkomst.
NOC*NSF
 TeamNL: NOC*NSF heeft bericht in 2019 geen budget te hebben voor de KNSB voor aansluiting bij
TeamNL. Wij kunnen wel met alle TeamNL activiteiten meedoen.
 Op 20 mei is André Bolhuis afgetreden als voorzitter van NOC*NSF. De nieuwe voorzitter is mevr.
Anneke van Zanen – Nieberg. Mevrouw Van Zanen was eerder (tot en met 2016) penningmeester
van NOC*NSF en was voor haar benoeming als voorzitter van NOC*NSF bestuursvoorzitter van
accountants- en advieskantoor Baker Tilly.
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BTW vrijstelling
In verband met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van november 2017 kunnen denksporten
niet meer onder de BTW-vrijstelling voor sport vallen. Sindsdien zijn de denksporten en NOC*NSF in
bespreking met de verantwoordelijke ministeries, Financiën en (in mindere mate) VWS. Eind januari 2019
hebben NOC*NSF en de denksportbonden een notitie gestuurd naar het ministerie van Financiën met
argumentatie waarom de denksporten onder de culturele vrijstelling van de BTW moeten vallen.
Aanvankelijk zou het ministerie eind maart duidelijkheid geven of het meegaat in onze argumentatie (die
termijn was nl. genoemd aan de Tweede Kamer). Begin april heeft het ministerie gemeld meer tijd nodig
te hebben om tot een standpunt te komen. Aan de Tweede Kamer is gemeld dat het ministerie aan het
eind van het tweede kwartaal met een standpunt verwacht te komen. Totdat hier duidelijkheid over is,
blijft de oude situatie, dus met de BTW-vrijstelling voor sport, van kracht.
Simon de Schaker
Binnenkort verschijnt deel 2 van Simon de Schaker, met een voorwoord van Judit Polgar. De KNSB heeft
een contract met FC Klap, de uitgeverij. In ruil voor publiciteit voor het boek krijgt de KNSB een
percentage van de opbrengst.

Schoolschaak
Online Jeugdschaakclub op Chesskid
Half mei telt de club 2.536 leden, verdeeld over 72 verenigingen en 138 scholen. Elke dag komen er
nieuwe bij. De meesten komen momenteel uit de aanmeldingen van de scholen die de fysieke finales in
juni gaan spelen. Zij zien de online club als een mooi oefenplatform.
Inmiddels hebben 520 van de 2536 kinderen hun login ook daadwerkelijk gebruikt. Dat is 20,5%, een
verdubbeling ten opzichte van vorig maand.
Toernooien
Er wordt inmiddels gespeeld voor het NK voor scholieren (individueel) in de Pion-, Loper-, Paard-, Toren-,
Dame- en Koningsklasse op de zondagmiddagen steeds om 16.00 uur met ca. 50 deelnemers.
Ook is het eerste internationale toernooi een feit. De 7-jarige Freek Thijssen uit Son en Breugel gaat
e
Nederland vertegenwoordigen op de 1 Chesskid Games op 1 juni. Hij heeft daarvoor 401
snelschaakpartijen gespeeld en 741 puzzels trachten op te lossen in 30 dagen.
Bij het NK Viertallen op de vrijdagmiddag (16.00 uur) zijn na 4 toernooien twee finalisten bekend: Best
e
Moves en SV Voerendaal. Er volgt nog een 3 kwalificatie en een finale (21 juni).
Aanbod verenigingen en regionale bonden
Voor de verenigingen loopt er nog steeds het eenmalige aanbod om een jaar lang gratis voor al hun
jeugdleden t/m 12 jaar een account aan te vragen. Deze actie is nog eenmaal verlengd tot de voorraad
strekt tot en met 31 mei 2019.
De regionale jeugdleiders zijn gevraagd dit extra onder de aandacht bij hun verenigingen te brengen. Zij
zijn tevens gevraagd te helpen lijsten met lokale organisatoren voor het schoolschaak aan te leveren. Via
ola krijgen zij vervolgens toegang tot de scholen in hun regio.
Moderators
Bob Jacobs is als eerste moderator voor de online jeugdclub aangetrokken. Hij gaat een pilot project met
Chesskid op een school in Eindhoven draaien (De Achtbaan). Deze school is onderdeel van een groep
van 36 scholen (SKPO) in en rond Eindhoven.
Innovatiebudget NOC*NSF
De KNSB heeft van NOC*NSF € 50.000 subsidie uit het Innovatiebudget gekregen voor een versnelling
van de online jeugdschaakclub. Daarmee is onder meer marketingbureau Techonomy ingehuurd.
Techonomy gaat de schaakbond helpen op korte termijn voor een grote groei te zorgen onder de
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basisschool jeugd. Zij gaan zich zowel op de scholen richten die al schaken, als de scholen die nog
helemaal niet schaken. Hun aanpak op hoofdlijnen:
1. Checken bij de kinderen zelf, hoe leuk vinden ze schaken en de activiteiten op de online club;
2. Vaststellen van de belangrijkste influencers: schooldirecteuren, leerkrachten, schaaktrainers en
ouders;
3. Via de kinderen hun trainers, ouders en leerkrachten beïnvloeden om hieraan mee te doen;
4. Inzet van onze rolmodellen, zoals Nick Schilder of Tex de Wit;
5. Opzetten van een originele campagne die op social media veelvuldig gedeeld gaat worden;
Voorbeeld: Campagne van 120 tegen 11 van Opel/Feyenoord.
6. Gebruik de juiste social media per doelgroep. Facebook voor de volwassenen en Snapchat,
Instagram en vooral You Tube voor de kinderen;
7. Maak gebruik van evenementen zoals de Avondvierdaagse (550.000 kinderen, 5.000 scholen)

Samenwerking Chessity en de Online Jeugdschaakclub Nederland
De KNSB en Chessity zijn in gesprek over een hernieuwde samenwerkingsvorm na het loskoppelen in
2018 van het KNSB-scholierenlidmaatschap en het opstarten van de Online Jeugdschaakclub.
Nederland. De leerpiramide zal ter sprake komen: Beginnerslessen op scholen, clubs leiden op tot
gevorderd niveau, freelancers en grote clubs pakken ook hogere niveau. Het idee is dat:
- Chessity leidt kinderen één a twee jaar op de scholen op met als strategie leerkrachten moeten dit
zelf kunnen doen zonder veel eigen schaakkennis. Schaakclubs moeten het vervolgens van de
Chessity scholen kunnen overnemen;
We moet afspraken maken met Chessity hoe zij met de clubs in contact komen en via versa.
-

KNSB: Opgeleide trainers kiezen hun lesmethode in samenspraak met de scholen:
Stappenmethode, Chessity, Schaken op de Basisschool of 864schaak
Nodig is beschrijving in de opleidingen hoe je Chessity gebruikt en inzet. Er is al start hierin gemaakt.

Betreft de Chessity en de Online Jeugdschaakclub.
Insteek is op de Online Jeugdschaakclub kun je dagelijks tegen leeftijdsgenoten schaken en aan leuke
toernooien deelnemen, via Chessity leer je gamend schaken.
De intentie is dat er een prijsafspraak komt voor een combipakket met toegang tot beiden. Wat kost de
Online Jeugdschaakclub als de school al Chessity heeft gekocht en tevens wat kost Chessity als de
school al lid is van de Online Jeugdschaakclub? Als er een prijsafspraak is kun je ook eenvoudiger
schoolgegevens uitwisselen en afspraken over gezamenlijke werving maken.
Stedenprogramma’s schoolschaak
Ontwikkelingen rond de stedenprojecten:
 Het project in Utrecht loopt bijna op z’n eind. 8 van de 9 projecten hebben hun gelden afgerekend.
Op 22 juni wordt het project feestelijk afgesloten met de projectleiders die hun project komen
presenteren tijdens het NK 345 in het Leidsche Rijn College.


In Amsterdam Noord In Amsterdam Noord is SV De Volewijckers gestart met een jeugdafdeling. Zij
zullen ook een rol gaan spelen bij het inrichten van het netwerk voor schoolschaak in Noord samen
met het jeugdclubje dat er al was onder leiding van Martin de Koning.
Op 17 maart hebben ze het eerste scholentoernooi voor Amsterdam Noord gehad. Ook zijn er een
paar kennismakingslessen op een paar scholen in Noord verzorgd in de aanloop naar het Deloitte NK
Schaken.
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Schoolschaakproject IJmond: Met financiële ondersteuning van Tata Steel wordt dit schooljaar op 12
basisscholen in Beverwijk, Castricum en Heemskerk schaakles gegeven. Op de scholen zijn lokale
schaaktrainers aan de slag die de betreffende scholen zelf hebben benaderd. Bedoeling is dat de
schoolschaaklessen het volgend schooljaar worden voortgezet, en dat er ook verschillende fysieke
schoolschaaktoernooien worden georganiseerd.

Breedteschaak
Op 18 maart is de verenigingsprijs van € 1000 uitgereikt aan SV Erasmus in Rotterdam vanwege hun
enorme ledengroei over het afgelopen jaar. Zij kregen zowel bij de jeugd als bij de volwassenen er een
hoop leden bij. De prijs werd door KNSB Ambassadeur Jan Stomphorst uitreikt.
In het Brabantse Best is een nieuwe jeugdvereniging Best Moves opgericht met de aanmelding van
eerste 11 jeugdleden. Initiatiefnemer Dolf Meijer is geen onbekende op dit gebied. Hij richtte eerder JSC
De Pionnetjes in Schiedam op.
Leuk te vermelden is dat ze direct heel actief zijn op de nieuwe Online Jeugdschaakclub. Hun team
plaatste zich zelfs als eerste voor de teamfinale (21 juni). Ook is Dolf direct heel actief met lesgeven op
scholen in en om Eindhoven en betrokken bij de organisatie van het scholentoernooi (meer dan 200
deelnemers). Dat belooft wat voor de toekomst!
Er is verder nog ondersteuning verleend aan het jubilerende Chaturanga in Amsterdam. Chaturanga
heeft haar 40-jarig jubileum aangegrepen om te laten zien wat ze als club allemaal doen en om nieuwe
leden te werven. Op 18 mei hadden ze een grootste open dag met simultaans, groot schaakspel en
allerlei feestelijkheden in samenwerking met de eveneens jubilerende SGA (50 jaar).

Jeugdevenementen
De KNSB-Jeugdclubcompetitie 2019 zal in Rotterdam gaan plaatsvinden. Locatie is het Podium aan de
Maas. Ook het NK E-teams (t/m 10 jaar) verhuisd mee. Op 14 september is de eerste speelronde.
De HSB neemt voor 2020 de organisatie van het kwalificatietoernooi AB en C meisjes van de RSB over
en zal dit in delft organiseren. Zij hebben met de RSB afgesproken dit roulerend te gaan doen en mogelijk
ook de ZSB mee te nemen in het schema.
In Eindhoven in de TUe vonden op 8-10 maart nog de laatste kwalificaties plaat voor NK ABC. Niet alleen
waren er 12 liveborden en een toernooicoach, de organisatie van de NBSB, had ook een TU medewerker
gevraagd een lezing te verzorgen over wiskunde en schaken.
Het NK E in Waalwijk (19-20 april) verliep weer prima. Ansh Jakhari (Spijkenisse) en Luna Huang
(Eindhoven) wonnen de groepen. Tommy Grooten (Eindhoven) en Gachatur Kazarjan
(Helmond) speelden daarna nog 5 barrage wedstrijden om de tweede uitzendplek bij de jeugd. Gachatur
e
won de 5 partij na 4 remises. Voor volgend jaar is het idee na 2 partijen al direct om een beslissende
partij te spelen (zgn. armageddon) om de spelers niet verder onnodig uit te putten.
NJSK Assen (28 april – 4 mei), laatste van drie edities in Assen.
Na een week lang schaken in Hotel van der Valk Assen zijn de nieuwe jeugdkampioenen van Nederland
bekend:
Jeugd A (t/m 20 jaar): Liam Vrolijk (Rotterdam)
Meisjes A (t/m 20 jaar): Feline Waardenburg (Coevorden)
Jeugd B (t/m 16 jaar): Jonas Hilwerda (Groningen)
Meisjes B (t/m 16 jaar): Cato de Zoeten (Voorschoten)
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Jeugd C: Khoi Pham (Amsterdam)
Meisjes C: Wendy Huang (Eindhoven)
De organisatie is bedankt met een compilatie van kunstenares Pia Sprong. De gemeente Assen en de
directie van de Van der Valk Assen kregen een houten schaakbord en de gemeente ook een online
schoolschaakpakket (30 accounts) voor een school naar eigen keuze.

Kadervorming
Lopende cursussen
 Schaaktrainer 1 Rotterdam – 7 deelnemers, nog tot 13 mei
 Indelingsdeskundige 2 Tilburg – 10 deelnemers, nog tot 17 mei
 Schaaktrainer 1 Zundert – 9 deelnemers, nog tot 22 mei
 Schaaktrainer 1 Nijmegen – 14 deelnemers, nog tot 5 juni
 Schaaktrainer 1 Amsterdam – 15 deelnemers, nog tot 12 juni
Cursussen die aan het afronden zijn:
 Schaaktrainer 1 Leiden – 13 deelnemers (17 april, uitslagen nog niet bekend)
 Scheidsrechter 1 Zoetermeer – 30 deelnemers (27 maart, iedereen certificaat)
 Scheidsrechter 1 Amstelveen – 18 deelnemers (11 maart, iedereen certificaat)
 Chesstrainer 1 Amstelveen – 14 deelnemers (8 maart, praktijk examens nog bezig)
 Schaaktrainer 2 Meppel – 7 deelnemers (6 maart, 5 geslaagden tijdens NJSK)
 Schaaktrainer 1 Arnhem – 16 deelnemers (1 februari, 15 geslaagden)
 Herexamen scheidsrechter 2 en indelingsdeskundige 2 – 1 deelnemer (18 mei, geslaagd) – helaas
veel afzeggingen waardoor er maar 1 deelnemer overbleef.
Op de website hebben we nu gecommuniceerd dat we een cursus op locatie organiseren als er minimaal
5 zekere deelnemers zijn. Dat betekent dat een club of persoon eerst in zijn/haar omgeving andere
geïnteresseerden dient te vinden. Met 5 deelnemers is er voldoende zekerheid dat we het minimum van 8
deelnemers halen. Daardoor gaat er niet onnodig tijd verloren aan cursussen die wegens gebrek aan
deelname dienen te worden geannuleerd.
Deze nieuwe werkwijze bevalt goed. Er zijn al twee clubs die zich gemeld hebben voor een cursus in het
najaar van 2019.
Andere ontwikkelingen kadervorming
 Op 4 maart heeft een overleg plaatsgevonden met een aantal trainersdocenten. Het was een goed
overleg, waarin de visie werd gedeeld dat de huidige opleidingsstructuur te beperkt is: Teveel ‘one
size fits all’ terwijl de verschillende achtergrond van mensen (leeftijd, wel/geen didactische
achtergrond of schaakkennis, ambities met training geven) vraagt om differentiatie. Verder is er tot nu
toe alleen de Themadag als bijscholingsmoment. Afgesproken is dat de trainersdocenten met ingang
van voorjaar 2019 losse workshops gaan aanbieden aan clubs. Het aanbod van de workshops komt
op de site van de KNSB te staan.
 In november zijn we begonnen PABO’s te benaderen om te kijken of we voor PABO’s een
programma kunnen ontwikkelen voor schaakonderwijs en de betekenis ervan voor kinderen en
scholen. Er is al een concreet resultaat: Op de PABO in Nijmegen start op 15 maart een masterclass,
waarvoor 25 studenten zich hebben opgegeven. Niels v.d. Mark verzorgde de masterclass.

Topschaak
Anish Giri


Met 2787 staat Anish op de FIDE-ratinglijst van mei op plaats 4 in de wereld.
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Het toernooi- en trainingsprogramma van Anish voor 2019 is gepland. Omdat Anish meespeelt in
zowel de FIDE-cyclus als ook in de Grand Chess Tour is het een overvol jaar. Het doel in 2019 is
plaatsing voor het Kandidatentoernooi 2020 en een zo hoog mogelijke plaats op de wereldranglijst..
Hoofdcoach in 2019 zal Vladimir Chuchelov zijn.



Gespeelde toernooien 2019:
-

Wijk aan Zee. Anish eindigde op de tweede plaats tijdens het Tata Steel Chess Tournament een
half punt achter winnaar Magnus Carlsen, maar een vol punt voor op een drietal achtervolgers.

-

Van 31 maart-11 april speelde Anish mee in het toernooi van Shamkir. Zijn eindresultaat was
slecht: met 3 nederlagen en 6 remises eindigde hij onderaan. Het toernooi werd overtuigend
gewonnen door Magnus Carlsen met 7 uit 9.

-

Vrijwel aansluitend ging het wel goed in Shenzhen (China) waar Anish een dubbelrondige
zeskamp winnend afsloot met een score van 6,5 uit 10.

-

Op het moment van schrijven moet het eerste FIDE Grand Prix (Moskou) nog van start gaan.

EK-individueel
Van 17-30 maart werd in Skopje (Macedonië) het EK-individueel gehouden. Namens Nederland nemen
deel: Jorden en Lucas van Foreest, Robby Kevlishvili, Max Warmerdam en Siem van Dael. De laatste
deed het op dit niveau redelijk en scoorde 4,5 uit 11. De andere vier spelers scoorden 6,5 punt, waarbij
Lucas en Max daar gezien hun tegenstand heel tevreden over konden zijn, en het voor Jorden een matig
resultaat was. Europees Kampioen werd de Rus Vladislav Artemiev.

EK-Landenteams
Het EK-Landenteams wordt van 23 oktober tot en met 3 november gehouden in Batumi (Georgië). Vorig
jaar is een licht gewijzigde selectieprocedure vastgesteld door het bestuur (mede op advies van Loek van
Wely). Een van de wijzigingen betrof de ratinglijsten die meetelden voor selectie (nu gerelateerd aan de
begindatum van het evenement). Voor het EK-landenteams betekent dit dat de ratinglijsten van februari
tot en met juli mee zullen tellen. Selectie van de teams vindt plaats nadat de Nederlandse
kampioenschappen zijn gespeeld.

NOC*NSF en dam- en bridgebond
NOC*NSF stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de denksporten op het gebied van training en
coaching. Daarbij is al afgesproken dat we het zogenaamde reviewgesprek met NOC*NSF (terugblik en
vooruitblik op gebied van topsport en talentontwikkeling) samen houden met de bridge- en dambond.
Op 7 mei hebben we een tweede masterclass voor trainers en coaches van de denksportbonden
georganiseerd op Papendal. Er waren in totaal 20 trainers en coaches van de drie bonden. In de ochtend
is er gewerkt aan het uitwerken van de competenties voor denksporttalenten. In de middag waren er twee
experts voor interactieve sessies over het brein en voeding.
Informeel heeft NOC*NSF ons al laten weten dat zij financiering van jaarlijks twee masterclasses voor
denksportcoaches mogelijk zullen maken.
Een ander initiatief waar we samen aan gaan werken is een zogenaamde Denksport Innovatie Agenda.
Onderzoeksvragen zullen worden geformuleerd waarbij we verbinding zullen zoeken met de
maatschappij (denksporters moeten uren achter elkaar geconcentreerd kunnen denken – dat doen veel
werknemers in Nederland natuurlijk ook).
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Talentontwikkeling
Papendal programma
Een aantal trainingen heeft al plaatsgevonden. Het viertal Robby Kevlishvili, Casper Schoppen, Liam
Vrolijk en Lucas van Foreest trainde in april met Adrian Mikhalchishin. In mei werd er getraind onder
leiding van Yuri Yakovich.
Jorden van Foreest heeft een vol toernooiprogramma. Daarnaast trainde hij in april (samen met Rasmus
Svane) met Vladimir Chuchelov. Begin mei werd Jorden door de Duitse schaakbond uitgenodigd voor
een training met Rustam Kasimdzhanov (als tegenprestatie voor onze uitnodigingen aan Svane).

EJK-landenteams en training
Van 6-10 juli nemen Liam Vrolijk, Casper Schoppen, Robby Kevlishvili en Siem van Dael deel aan een
trainingskamp met de Duitse topjeugd (op uitnodiging van de Duitse schaakbond). Vervolgens nemen
deze jongens aangevuld met Lucas van Foreest deel aan het EK-landenteams voor jeugdteams in
Pardubice (Tsjechië, 10-18 juli). Sipke Ernst is hun begeleider.

Bijeenkomst NJK Assen
Op 2 mei is tijdens het NJK in Assen een informatiebijeenkomst gehouden over het
talentontwikkelingsbeleid van de KNSB. Aan de orde kwamen het systeem van talentstatussen,
trainingen en uitzendingen. De bijeenkomst werd goed bezocht (25 ouders), er werd aandachtig
geluisterd en goede vragen gesteld. Naast Jeroen Bosch was ook Zhaoqin Peng aanwezig om vragen te
beantwoorden.

Internationale uitzendingen
Direct na het NJK in Assen is een overzicht met alle rechthebbenden op een internationale uitzending
gedeeld met de Technische Commissie. Tevens zijn drie aanvragen voor een uitzending besproken met
de TC en alle drie toegekend.
Een overzicht van alle individuele internationale jeugdkampioenschappen dit jaar:


EJK, Bratislava (Slowakije), 1-11 augustus 2019



WK-Kadetten, Weifang (China), 20 augustus-2 september 2019



WK-Jeugd, Mumbai (India), 1-13 oktober 2019



WK Junioren, New Delhi (India), 14-26 oktober 2019

Op 9 mei is aan 22 kinderen een uitnodiging voor een of twee uitzendingen verzonden. De deadline voor
inschrijving voor het EJK staat op 1 juni, en dat betekent dat er in vergelijking met andere jaren weinig
(bedenk)tijd is. Het NK-D eindigt op 31 mei – drie kinderen kunnen zich vanuit Rijswijk nog plaatsen voor
een uitzending.
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Competitie
KNSB competitie
LSG IntelliMagic is voor de tweede keer in de historie (en op rij) kampioen van de Meesterklasse
geworden. Het verlies in de laatste ronde was voor het kampioenschap onbelangrijk.
Na het eerste jaar van de pilot uitbreiding competitie is gebleken dat verschillende teams moeite hebben
om opgestelde spelers daadwerkelijk mee te laten spelen. Na de pilot moeten er misschien lagere eisen
aan de verplichtingen gesteld worden voor de laagste teams.

KNSB Beker
De vier bekerfinalisten spelen op Hemelvaartsdag 30 mei de finale bij het jubilerende Philidor Leiden (100
jaar). De teams zijn Charlois Europoort, Groninger Combinatie, Kennemer Combinatie en Zuid Limburg.

Toernooien
Wijk aan Zee
Van 11-27 januari werd in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Tournament gehouden. Anish Giri wist zich
net als vorig jaar te mengen in de strijd om de eerste plaats. Uiteindelijk eindigde hij een half punt achter
e
Magnus Carlsen op de ongedeelde 2 plaats. Jorden van Foreest eindigde weliswaar onderaan, maar
maakte op dit niveau toch een redelijk debuut en won maar liefst 3 partijen.
Vladislav Kovalev was met een indrukwekkende 10 uit 13 de overtuigende winnaar van de Challengers
groep. Lucas van Foreest deed het met 6 uit 13 heel redelijk, en Erwin l’Ami werd met 7,5 uit 13 de beste
Nederlander in deze groep.
Eindstand: Masters
1. Carlsen

9

2. Giri

8,5

3. Nepomniachtchi, Ding, Anand

7,5

6. Vidit

7

7. Radjabov, Shankland, Rapport

6,5

10. Duda

5,5

10. Fedoseev, Mamedyarov

5

14. Van Foreest, Kramnik

4,5

Groningen
Het schaakfestival in Groningen (22-30 december) werd gewonnen door Ottomar Ladva en Liam Vrolijk
met beide 7 uit 9. Op een halfje achterstand eindigden Casper Schoppen en Sergey Tiviakov. Schoppen
scoorde hiermee een GM norm.
Lucas van Foreest verloor nipt in een match tegen Ivan Sokolov (1,5-2,5).

Batavia toernooi
e

De 11 editie van het Batavia toernooi is gewonnen door Arthur Pijpers. Rick Lahaye, Jasel Lopez en
Felix Meissner scoorden alle drie een IM norm.
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Deloitte NK Schaken
Van 1 t/m 7 juli wordt het NK in Amsterdam gespeeld. Alles, inclusief livestreamcommentaar is te volgen
via de website www.schaken.nl/nk-schaken.

Open NK schaken
Het Open NK schaken in Dieren wordt deze zomer zonder hoofdsponsor georganiseerd. Wel is besloten
het toernooi op niveau te houden. Op de deelnemerslijst staan (16-5-2019) inmiddels negen
grootmeesters en 12 internationaal meesters.

Internationaal
ECU vergadering
Herman Hamers was aanwezig op een ECU vergadering op 23 maart in Skopje (Macedonië).
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