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Algemeen
OLA
De KNSB ledenadministratie blijft in ontwikkeling. Na de zomer van 2019 zijn de nieuwste aanpassingen
live gezet 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 is ook beschikbaar voor scholierenleden.



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



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

Websites
Begin november is gestart met de redesign van beide websites. www.schaken.nl en www.schaakbond.nl
krijgen allebei een eigen uiterlijk. Verder zal de menustructuur vereenvoudigd worden. Naar verwachting
zullen deze veranderingen in februari 2020 gereed zijn. Daarna zal worden gekeken of de websites een
technische update nodig hebben.

NOC*NSF/Team NL
NOC*NSF heeft aangegeven dat er geen financiële ruimte is voor aansluiting van de KNSB bij TeamNL
in 2020. NOC*NSF heeft plannen om de opzet voor TeamNL vanaf 2021 te veranderen. Dit zal in 2020
worden uitgewerkt.

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). Het ministerie heeft eind oktober echter gemeld meer
tijd nodig te hebben om tot een standpunt te komen. Totdat hier duidelijkheid over is, blijft de oude
situatie, dus met de BTW-vrijstelling voor sport, van kracht.
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Simon de Schaker
Oma’s Schat, deel 2 van Simon de Schaker, is in het voorjaar van 2019 verschenen. 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. De schrijfster, Joyce v.d. Meijden, staat bij verschillende jeugdschaakevenementen
(lokaal, regionaal en landelijk).
Tuchtzaak
Tijdens het afgelopen ONK in Dieren is een speler in reservegroep C betrapt op het bij zich dragen van
een mobiele telefoon. De speler is uit het toernooi gezet en alle niet-verloren partijen zijn alsnog verloren
verklaard. Voorts zijn ook zijn toernooiresultaten van de afgelopen maanden geschrapt voor
ratingverwerking.
De zaak is door de organisatie van het ONK doorgestuurd naar het bestuur van de KNSB. Die heeft de
zaak aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie. De tuchtcommissie doet naar verwachting in november
uitspraak.

Strategische partners
Tata Steel
We hebben een tweejarig contract (2018-2019, met uitloop naar voorjaar 2020) met Tata Steel gesloten
voor het stimuleren van schoolschaak in de regio IJmond en in de Tata on Tour speelsteden. Het grootste
deel is bestemd voor school- en buurtschaakprojecten in IJmond.
Het project in IJmond loopt goed. In 2018-2019 is lesgegeven op 12 scholen. Prognose is dat in 20192020 op 18 scholen schaaklessen zullen zijn. Bovendien zal op 1 (mogelijk 2) locatie Buurtschaak starten
voor kinderen die meer willen schaken dan alleen op school. Ook wordt er een schoolschaaktoernooi
gehouden tijdens het komende Tata toernooi. Op diezelfde dag organiseren we samen met Tata ook een
workshop (door Anne Haast) voor basisschoolleerkrachten, waarin we zullen laten zien dat schaakles
geven aan beginners heel gemakkelijk is.
Tata on Tour is op 16 januari 2020 in Eindhoven, in het PSV stadion. Dat is voor komend jaar de enige
speelstad. Er worden in Eindhoven in samenwerking tussen Tata, Eindhovense clubs, de NBSB en de
KNSB verschillende schaakactiviteiten georganiseerd. Zo zijn er in november en december workshops
schaakles geven voor leerkrachten en voor jeugdwerkers, wordt op 15 januari een 345-toernooi
georganiseerd en op 17 (of 18) januari een kroegenschaaktoernooi/
Helaas is de kans groot dat het contract niet verlengd zal worden. Dit in verband met bezuinigingen bij
Tata Steel.
Deloitte
Deloitte is op 2 manieren met de KNSB verbonden: Via het hoofdsponsorschap van het NK en via het
Deloitte Impact Foundation (DIF) project om medewerkers op scholen schaakles te laten geven.
1. Sponsoring NK: De sponsoring loopt nog 1 jaar door, dus t/m 2020. We gaan.in gesprek met Deloitte
over verlenging van het contract.
2. DIF project: Kern is dat medewerkers ‘in de tijd van de baas’ schaakles op school kunnen geven. Dat
is in het voorjaar van 2019 gestart. In april heeft een eerste groep van 11 medewerkers een Train de
Trainer bijeenkomst gehad van Anne Haast en Niels v.d. Mark (coördinator).Van deze groep zijn
inmiddels 4 mensen schaakles aan het geven. In november organiseren we de volgende Train de
Trainer bijeenkomst.
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Schoolschaak
Start van Schaakmatties (voorheen Online Jeugdschaakclub Nederland)
In september is een nieuwe website ontwikkeld genaamd Schaakmatties om aantrekkelijker te kunnen
werven voor de scholen, ouders en kinderen. De naam Online Jeugdschaakclub Nederland of OJSCNL
leende zich daar minder voor. Verder zijn Facebook, Twitter en Instagram en het format van de
nieuwsbrief ontwikkeld. De eerste nieuwsbrief is op 3 oktober verzonden aan diverse groepen, waaronder
de volwassenen leden en contactpersonen van de actieve (schaak)scholen.
Website:
www.schaakmatties.nl
Facebook:
facebook.com/Schaakmatties
Twitter:
twitter.com/schaakmattiesnl
Instagram:
www.instagram.com/schaakmattiesnl/
Extra aanbod
Tot en met eind 2019 kunnen alle deelnemende clubs (71 in totaal) nog gebruik maken van het gratis
aanbod voor nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar, en van verlenging van het account voor de andere
jeugdleden t/m 12 jaar voor € 7,50. Per 1 januari 2020 komt het extra aanbod voor nieuwe
jeugdclubleden te vervallen. Alle jeugdclubleden gaan vanaf die datum voor een account ook betalen.
Scholen en individuele kinderen betalen tot nu toe € 7,50 per account.
Aantallen
Sinds de start van Schaakmatties hebben we vooral een hoop individuele aanmeldingen bijgekregen.
Individuele leden worden onder hun schoolnaam geregistreerd en hun ouder fungeert daarbij als de
contactpersoon van de school. Inmiddels tellen we (OLA) 710 actieve schaakscholen.
Schaakmatties telt (per 6 november) 3.322 leden.
Acties
Er wordt nog gewerkt aan een filmpje met Nick Schilder. Tevens loopt er een pilot op een school in
Eindhoven met 3 groepen. Er wordt onderzocht wat de scholen nodig hebben om van Schaakmatties
gebruik te maken en hoe zij daar bij geholpen kunnen worden. Met ChessZebra (een initiatief van Rick
Lahaye) is een pilot gestart in Rotterdam met scholen met een combinatie van Schaakmatties en
ChessZebra in één.
Prijsjes
In de tussentijd zijn ook de prijsjes van 2018-2019 uitgeleverd. Meer dan 150 prijswinnaars hebben hun
prijsjes via hun online coach toegestuurd gekregen variërend van een button (I love chess) tot een heuse
schaakklok. Ook in het nieuwe seizoen kunnen alle kinderen punten kunnen scoren voor hun activiteit op
Schaakmatties, om aan het einde van het seizoen daar prijsjes voor uit te kunnen zoeken in de online
winkel.
Rol regionale bonden, verenigingen en scholen
Op het landelijk jeugdoverleg op 19 oktober in Hoogeveen is met de regionale jeugdleiders afgesproken
dat we samen Schaakmatties gaan promoten waar we kunnen.
Verder was het schoolschaak in beeld brengen een belangrijk discussiepunt. Dit loopt nog niet zo vlot.
Hoe ver zijn we al?
 In OLA staan op dit moment 710 actieve schaakscholen inclusief contactpersoon (grootste deel). We
schatten dat we er zeker al 1.500 moeten zijn.
 Er ontbreken nog ca. 50% van de gegevens van de lokale organisatoren:
Van deze bonden nog alles: FSB, NOSBO, SGS, RSB en ZSB. Van de SGA voor een deel.
 Slechts 5% van de organisatoren hebben vervolgens hun gegevens van de actieve scholen en
contactpersonen ingestuurd.
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Wat willen we weten en waarom?
1. Welke scholen doen iets met schaken?
Zonder deze kennis kunnen we geen relatie opbouwen of uitbreiden. Idealiter hebben scholen en
clubs goed contact met elkaar. Scholen kunnen kinderen doorsturen naar de club, of naar toernooien
van de club. Clubs kunnen scholen helpen, bijv. met schaaklessen, schaakmateriaal. En als
schaakgemeenschap hebben we er allemaal baat bij om te laten zien dat overal wordt geschaakt.
Dat trekt weer andere scholen aan.
2. Wie is hun contactpersoon die aangesproken kan worden voor schaakactiviteiten?
Een aanbod of uitnodiging wordt alleen nog maar gelezen als de persoon er iets mee heeft. Voor een
school kan deze persoon een leerkracht, directielid, schaaktrainer, maar ook heel goed een
schaakouder zijn.
3. Wat is het rechtstreekse emailadres van die persoon?
Info mailadressen worden slecht gelezen of komen niet bij de juiste persoon aan.
4. Wie geven er les op deze school?
Is het een bekende trainer of een vrijwillige ouder. De lesgever is een zeer waardevolle ingang tot de
school, zeker als deze daar al jaren over de vloer komt.
Stedenprogramma’s schoolschaak
Het schoolschaakplan Utrecht 2018 met een doorloop in 2019 is afgesloten. De gemeente Utrecht heeft
verheugd gereageerd op de ingestuurde eindrapportage. Zij zijn vooral tevreden over de verschillende
soorten activiteiten die in z’n korte tijd in deze wijken zijn gerealiseerd.
Er wordt nog gekeken of de projecten in de deelnemende wijken / Brede scholen nog ondersteuning
nodig hebben om schaken in het aanbod te houden. Vooralsnog hebben ze nog de nodige
schaakmaterialen in bezit en laten grote groepen kinderen kennis maken met schaken.
Ook zijn er diverse ouders opgeleid om te begeleiden bij het lesgeven en bij de organisatie van
schoolschaaktoernooien. Er zijn ook enkele buurtschaakclubs opgericht die in potentie tot een officiële
jeugdschaakclub kunnen uitgroeien.
De schoolprojecten in Amsterdam, Den Bosch/Drunen, Eindhoven en Den Haag/Westland zijn dit najaar
weer opgestart. In Drunen en Eindhoven wordt dit schoolseizoen als verlengstuk van deze projecten ook
een 345 toernooi georganiseerd.

Clubschaak
Aan de promotieacties rond de Nationale Sportweek 2019 hebben ca. 160 schaakclubs deelgenomen. Er
was dit jaar ook een prijsvraag voor clubs aan verbonden. Uit de 45 goede inzendingen zijn de drie
verenigingsprijswinnaars getrokken:
1e prijs - SV Zwarte Water (040073) - Zwartsluis
Caps voor alle leden, kleur en tekst naar keuze.
2e prijs - O&O (040038) - Kampen
Beachflags op maat voor de club (2 stuks)
3e prijs - SV De Raadsheer (170057) - Zundert
Banners op maat voor de club (2 stuks)
Nieuwe clubs:
In Den Haag is de NMM Chess Club nu officieel opgericht. Dit is een nieuwe jeugdclub in Bezuidenhout
die voornamelijk uit kinderen van expats bestaat. In Nieuwerkerk aan de IJssel is de jeugdclub ’t Blok
opgericht.
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Jeugdevenementen
NK D, Rijswijk
Bij het NK D (NK schaken t/m 12 jaar) in Rijswijk bleek wederom dat de meisjes niet onderdoen voor de
jongens. Sterker nog in de categorie algemeen won voor de derde keer op rij een meisje. Na tweemaal
Machteld van Foreest was het ditmaal Wendy Huang uit Eindhoven. Voor Wendy was het al de tweede
titel dit jaar, na de Meisjes C titel. Wendy won de barrage door de beide medekoplopers Arthur de Winter
(Nieuw-Vennep) en Roger Labruyere (Almere) terug te wijzen.
Bij de meisjes groep was het net zo spannend. Dana Verheij uit Dordrecht had weliswaar 6 uit 6 gescoord
de eerste twee dagen. Op de slotdag ging het bijna nog fout. Ze won alsnog via een barrage tegen
Manasvita Basa (Almere) en Amelia Jonkman.
NK scholen Basisonderwijs, Gouda
De Groningse Schoolvereniging heeft na 11 spannende ronden op zaterdag 15 juni in Gouda de titel
gepakt bij het NK Schoolschaken. In de finale streden 40 teams van de in totaal 2376 teams (9.504
kinderen) die via allerlei lokale voorronden hebben meegedaan. De organisatie van de finale was in
handen van SC Messemaker uit Gouda die samen met de KNSB en de sponsors Vergeer Kaas en de
Goudse Waarden, deze kampioenschappen hebben mogelijk gemaakt. SC Messemaker maakte bekend
dat zij ook volgend jaar de finales zullen organiseren (6 en 13 juni 2020).
NK 345 (NK Scholen voor basisonderwijs middenbouw) in Utrecht Leidsche Rijn
Het was op 22 juni een hele geslaagde dag met 275 schakertjes uit het hele land bij het NK 345. Het NK
345 is het Nederlands Kampioenschap schaken voor schoolteams uit de middenbouw van het
basisonderwijs (groepen 3, 4 en 5). De Nutsschool Wassenaar werd voor 5e keer winnaar bij de grote
teams van dit NK 345 (15-20 spelers).
Bij de middelgrote teams (10-14 spelers) was het De Tweemaster uit Vijfhuizen die de titel pakte.
Bij de kleine teams was het de Tweesprong Duivenkamp uit Maarssen die langzaam omhoog klom en de
eerste plek niet meer afstond.
De organisatie was in handen van JSC Magnus Leidsche Rijn, die samen met Samen Schaken en de
KNSB dit kampioenschap voor de tweede maal in Utrecht organiseerde.
Chessity Nationale Pupillendag, Meppel
Op 29 juni was het weer groot feest in Meppel bij de Nationale Pupillendag, het officiële Nederlands
Kampioenschap Schaken t/m 7, 8 en 9 jaar. Het was voor de derde keer in Meppel. De organisatie had
dit keer alles uit de kast getrokken met live borden, simultaans, workshops, speciale winkels, deel 2 van
Simon de Schaker en als kers op de taart: Circus Okidoki. Met een spetterende show sloot het circus af
nadat alle deelnemers op deze warme dag 7 ronden lang hun kunsten op het schaakbord hadden
vertoond.
In 2020 zal de Nationale Pupillendag in Maastricht plaatsvinden. De jubilerende schaakvereniging bestaat
dat jaar namelijk 100 jaar.
ONJK in Borne
Begin augustus waren in Borne de Open Nederlandse Jeugdschaak Kampioenschappen (ONJK). Met
275 deelnemers was het weer lekker druk en werd in 8 leeftijdscategorieën gespeeld om de titels
algemeen en meisjes. Bovendien waren er via het gecombineerde FGH toernooi nog twee extra titels te
verdienen voor de jongste talenten, in totaal dus 20 titels. In de C groep pakte Tyani De Rycke (Bel) zelfs
beide titels.
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Jeugdclubcompetitie + NK E-teams Rotterdam
Het Podium aan de Maas in Rotterdam was op 14 september het nieuwe decor voor de
Jeugdclubcompetitie (A-D) plus het NK E-teams. De RSB is de gastheer van dit kampioenschap.
Door de tussentijdse wisseling van de bemensing van het Podium, kregen we een maand voor de start
van deze wedstrijden nog een flinke financiële tegenvaller te verwerken. Posten als opbouw,
schoonmaak, toiletten, veiligheid en inhuur van meubilair waren eerst veel gunstiger geprijsd. De eerste
twee speeldagen zijn uiteindelijk goed verlopen, maar het is duidelijk dat we naar een andere locatie
moeten uitzien. Extra dank aan de RSB vrijwilligers die zich uiterst verdienstelijk hebben gemaakt bij het
zo kindvriendelijk mogelijk inrichten van alle speelzalen.
Kwalificatie NK ABC 1, Arnhem
De eerste kwalificatie van het NK ABC in 2020 zit er al weer op. Voor de tweede maal werd Arnhem
aangedaan. 55 deelnemers streden hier voor 13 kwalificatie plekken. Ondanks dat de leeftijdsgrens voor
de A met 2 jaar was teruggebracht naar t/m 18 jaar, was de A vrijwel gelijk bezet als vorig jaar in Arnhem.
De A meisjes hebben het nog wel af laten weten. Het is nog afwachten of het NK A meisjes weer uit 8
deelneemsters zal bestaan.
NK VO, 345 toernooien en Tata Steel Eindhoven 2020
Op 13 november zal in Drunen de eerste kwalificatie voor de 345 scholentoernooien worden
georganiseerd. Dit is gelijk ook het voorproefje voor het 345 toernooi in Eindhoven van 15 januari. Het
345 maakt deel uit van het programma rondom het Tata Steel on Tour Eindhoven 2020. Ook de
teamfinale van het NK VO zal in Eindhoven plaatsvinden en wel op 16 januari.
Om ook lokale scholen te interesseren is er een extra categorie III aan het programma toegevoegd. In
deze groep wordt gestreden om de titel beste schakende Brainport regioschool.

Kadervorming
Per 1 september is nieuwe coördinator Schoolschaak en Opleidingen in dienst gekomen: Lise ten Holder.
Zij is op het bondsbureau het nieuwe aanspreekpunt op het gebied van alle zaken rond Opleidingen. Lise
heeft geen schakersachtergrond, maar een onderwijsachtergrond. Als onderdeel van haar inwerktraject
volgt zij momenteel de cursus Schaaktrainer 1 bij Eddy Sibbing in Amsterdam.
Een van de geformuleerde doelen is het organiseren van een cursusaanbod dat aansluit bij de behoefte
van leden.
Sinds de vorige rapportage (juni 2019) hebben de volgende opleidingen plaatsgevonden/ zijn de
volgende opleidingen van start gegaan:








Scheidsrechter 2 Rotterdam (10 deelnemers)
Schaaktrainer 1 Amsterdam (11 deelnemers)
Schaaktrainer 1 Bergen op Zoom (14 deelnemers)
Schaaktrainer 1 Eindhoven (10 deelnemers)
Schaaktrainer 1 Bunschoten (12 deelnemers)
Schaaktrainer 1 (jeugd t/m/20 jaar) Leiden (start december)
Schaaktrainer 1 Delft (november/december)

Binnenkort verwacht:
 Schaaktrainer 2 Leiden (start januari)
 Schaaktrainer 3 Utrecht (start november/januari)
 Schaaktrainer 1 Hoorn (februari)
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De trainingen in Eindhoven, Bunschoten, Hoorn en Delft zijn georganiseerd naar aanleiding van
verzoeken van leden die zelf vijf deelnemers aanbrachten. (Zie vorige rapportage: 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.”)
De focus heeft de eerste twee maanden gelegen op het op touw zetten van voornamelijk Schaaktrainer 1
opleidingen. Hieraan lijkt vanuit de clubs de meeste behoefte. Sinds lange tijd was er ook vraag naar een
cursus Schaaktrainer 3. De afgelopen periode hebben Lise ten Holder, Jeroen Bosch, Dolf Meijer en Jop
Delamarre de koppen bij elkaar gestoken om een vernieuwde versie van deze training vorm te geven en
in te plannen. Aandachtspunt is het onder de aandacht brengen van deze opleiding/ informatie over de
inschrijving: wat zijn de beste kanalen om alle geïnteresseerden te bereiken? Het lijkt erop dat bericht in
Schaakmagazine, mailingen naar leden met ST2 en nieuwsbericht op de website niet voldoende zijn.
Na de kerstvakantie kunnen ook weer opleidingen Scheidsrechter en Indelingsdeskundige verwacht
worden op de cursusagenda.
Op het gebied van schoolschaak wordt gewerkt aan modules die de opleiding Schaaktrainer 1 kunnen
verrijken op het gebied van o.a. Ondernemerschap en Klassenmanagement. Zodat mensen met de
ambitie om ook op scholen les te geven hierbij verder ondersteund kunnen worden.
Komende veranderingen:
Op het gebied van het vernieuwen van de opleidingen werken we aan:
 Het verbeteren van de intake en evaluatie van bestaande cursussen
 Het ontwikkelen van workshops die gegeven kunnen worden aan leerkrachten op scholen, zodat
leerkrachten hun leerlingen zelf de eerste beginselen van het schaken kunnen bijbrengen.
We gaan ook kijken naar het evenwicht tussen kosten en bijdragen van de opleidingen. De KNSB betaalt
substantieel mee aan alle opleidingen die worden georganiseerd. We vinden het belangrijk dat er ook
budget is voor vernieuwing en verbetering van opleidingen.

Topschaak

Anish Giri
Met 2776 staat Anish op de FIDE-ratinglijst van november op plaats 5 in de wereld. Dankzij zijn hoge
klassering op de ratinglijst over het gehele jaar - en dankzij het feit dat Ding Liren zich plaatste voor de
finale van de World Cup – zal de ratingplaats voor het Kandidatentoernooi 2020 naar de Nederlander
gaan. Dat was de belangrijkste doelstelling van 2019 voor Anish, en de belangrijkste kritische prestatie
indicator in de afspraken met NOC*NSF.
Het feit dat Anish zich goed handhaaft in de mondiale wereldtop is verheugend. Tegelijkertijd is het
zorgelijk dat hij niet erg succesvol was in de kwalificatietoernooien (Grand Prix toernooien en World Cup)
voor datzelfde Kandidatentoernooi (data nog niet bekend!). De planning voor de voorbereiding op het
Kandidatentoernooi (en de samenstelling van het begeleidingsteam) is al begonnen.
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EK-Landenteams Batumi
Van 23 oktober-3 november werd in Batumi (Georgië) het EK-Landenteams gehouden. De Nederlandse
teams waren:
Mannen: Anish Giri, Erwin l’Ami, Jorden en Lucas van Foreest, Erik van den Doel. Captain: Jan
Gustafsson.
Vrouwen: Zhaoqin Peng, Iozefina Paulet, Anne Haast, Tea Lanchava, Rosa Ratsma, Captain: Jeroen
Bosch
Bij de vrouwen nam het op papier sterkste team deel. Bij de mannen was Benjamin Bok niet beschikbaar
om studieredenen. (Loek van Wely en Sergey Tiviakov hadden vooraf aangegeven niet beschikbaar te
zijn).
Voor beide teams was vooraf teamkleding besteld via TeamNL om de uitstraling van de teams te
versterken.
De mannen begonnen goed aan het EK met 3 overwinningen, maar daarna maakten ze weinig meer
e
klaar. Met 9 matchpunten (uit 9 ronden) eindigden ze op een teleurstellende 17 plaats. Jorden van
Foreest presteerde met 5,5 uit 8 goed. Anish Giri speelde zoals altijd alle wedstrijden op bord 1 en bleef
ongeslagen met 7 remises en 2 overwinningen. Dat is op zich redelijk, maar eigenlijk verwachten we nog
meer van hem. Met name Erwin l’Ami en Erik van den Doel scoorden slecht (2 uit 7, en 2 uit 6
respectievelijk). Voor Lucas van Foreest was het een leerzaam maar nog niet heel succesvol (2,5 uit 6)
debuut in het nationale team.
e

De vrouwen behaalden met een 5 plaats hun beste resultaat ooit op een EK-landenteams. De
e
eindklassering was ver boven verwachting (het team stond 14 op de startranglijst). Op de nederlagen
tegen Roemenië en Turkije in het begin van het toernooi viel niets af te dingen. De nederlaag tegen
e
Oekraïne (vooraf als 3 geplaatst) met minimale cijfers was jammer – het team was dicht bij een 2-2
gelijkspel. Alle overige matches werden gewonnen – na de rustdag werden 4 matches op rij gewonnen.
Daarbij zat de indeling in de laatste ronde mee, de tegenstander was het op papier iets sterkere Italië
(maar niet bijvoorbeeld een absoluut topland als Georgië of Rusland). Er werd vooral als team goed
gepresteerd. Individueel won alleen Anne Haast (5,5 uit 8 op bord 2) rating.

World Cup
De World Cup vond plaats in Khanty-Mansiysk van 9 september-4 oktober. Benjamin Bok en Anish Giri
waren de enige twee Nederlanders onder de in totaal 128 deelnemers. Benjamin Bok schakelde in de
eerste ronde de op papier iets sterkere Kroaat Ivan Saric uit via de tiebreak. In de tweede ronde speelde
hij keurig 1-1 tegen Alexander Grischuk, om daarna in het rapidschaak zijn meerdere te moeten erkennen
tegen de Rus.
Anish Giri won eenvoudig tegen een duidelijk zwakkere tegenstander in de eerste ronde, maar had het
daarna al snel moeilijk. In de tweede ronde wist hij Evgenyi Naer pas uit te schakelen in de noodzakelijk
geworden Armageddon partij. In de derde ronde moest het tegen Jeffery Xiong andermaal komen van de
tiebreak. Daarin waren er zeker kansen voor de Nederlander maar uiteindelijk maakte hij de laatste en
beslissende fout en met 3,5-2,5 ging Xiong door naar de vierde ronde.
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Transfer
Sopiko Guramishvili (de vrouw van Anish) heeft een transfer gemaakt van de Georgische naar de
Nederlandse schaakbond. Ze is op dit moment niet heel actief als schaakster, maar wil in de toekomst
mogelijk wel meedoen aan NK’s, en internationale teamwedstrijden. Sopiko is IM en heeft een rating van
2381 waarmee ze de nummer 6 van Georgië was en in Nederland meteen de nummer 1 op rating is.

Talentontwikkeling
Papendal programma
Het trainingsprogramma op Papendal, voor de toptalenten Jorden en Lucas van Foreest, Robby
Kevlishvili, Casper Schoppen en Liam Vrolijk, is uitgevoerd als gepland. Trainers na de zomer waren
onder andere Michael Adams en Loek van Wely.

Internationale uitzendingen
EJK
Naar het EJK in Bratislava werden afgevaardigd 19 spelers, 5 coaches en 8 meereizende ouders.
Sportief verliep het, na de twee afgelopen magere jaren, zeer succesvol. In totaal waren er 7 top-10
klasseringen waaronder een zilveren medaille voor Siem van Dael en een bronzen medaille voor Liam
Vrolijk. Opvallend was ook dat er in de categorie meisjes tot en met 12 jaar maar liefst 3 Nederlandse
meisjes in de top-10 eindigden (Dana Verheij, Machteld van Foreest en Wendy Huang). Het blijft
opvallend dat jonge Nederlandse spelers ten opzichte van het buitenland een relatief hoge rating hebben.
Dat komt zeker doordat jeugdschakers in Nederland goede mogelijkheden hebben om tegen
volwassenen te spelen en omdat er veel toernooien voor de rating gerapporteerd worden.

WK-kadetten
Ansh Jakhari nam deel aan dit WK in Weifang (China). De KNSB heeft hem ingeschreven voor dit WK
(en deels financieel gesteund vergelijkbaar met andere Nederlandse jeugdkampioenen). Hij werd in
China vergezeld door zijn ouders. Ansh scoorde 4 uit 11.

WK-Jeugd Mumbai
Jonas Hilwerda, Khoi Pham en Eline Roebers namen deel aan dit WK (1-13 oktober) onder begeleiding
van Robert Ris. Jan Roebers reisde mee als ouder.
Jonas Hilwerda scoorde 5 uit 11, Khoi Pham 7 uit 11 en Eline Robers 7,5 uit 11. Eline speelde het hele
toernooi mee in de top, en stond 2 ronden voor het einde alleen aan de leiding. Helaas verloor ze de
e
laatste 2 partijen waardoor ze op de 6 plaats eindigde.
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EJK-Landenteams
Een Nederlands team bestaande uit Lucas van Foreest, Casper Schoppen, Liam Vrolijk, Robby
Kevlishvili en Siem van Dael heeft zilver behaald op het EJK-landenteams in Pardubice. Coach was
Sipke Ernst. Uiteindelijk was een wat ongelukkige 2,5-1,5 nederlaag tegen gouden medaille winnaar
Duitsland cruciaal. In de laatste ronde verloor Casper Schoppen reglementair vanwege een acute
voedselvergiftiging.

EU-kampioenschap Mureck
Deze uitzending kwam tot stand met financiële ondersteuning vanuit de Corry Vreeken stichting.
Afgevaardigd zijn Janice Fu (-10), Manasvita Basa (-12) en Kathleen Velasco (-14) met als coach Anne
e
Haast. De drie geselecteerde meisjes waren 2 geworden in hun leeftijdscategorie op het NJK. Dankzij de
steun van het fonds konden ze zo toch mee met een uitzending. Het was voor de meisjes een leuke en
leerzame ervaring, waarbij Manasvita ook erg goed presteerde en EU meisjeskampioen werd in haar
categorie.

Yvonne van Gennip fonds
Onze aanvraag voor een talent (IT-status) bij het Yvonne van Gennipfonds is toegekend.

Talentstatussen
De talentstatussen zijn weer vastgesteld door de Technische Commissie. Voor het seizoen 2019-2020:
zijn er in totaal 32 statussen toegekend. Voor de hoogste talentstatussen (met recht op afvaardiging naar
EJK en/of WJK) zijn dat:
Top-status
Casper Schoppen (2002)
Eline Roebers (2006)
Machteld van Foreest (2007)
Yichen Han (2007)
Jong Oranje-status
Lucas van Foreest (2001)
Liam Vrolijk (2002)

Dit was de laatste keer dat de talentstatussen bij het begin van het reguliere seizoen werden toegekend.
Op advies van een werkgroep uit 2018 worden de statussen met ingang van 2020 jaarlijks per 1 februari
toegekend. Er is sprake van een overgangsfase.
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Competitie
KNSB competitie
De KNSB competitie heeft in 2019-2020 3042 stoeltjes, in het eerste jaar van de pilot was dit 2908. Aan
de onderkant is zijn er twee zevende klassen bijgekomen. Daardoor kunnen meer spelers op het eigen
niveau spelen.

KNSB Beker
De KNSB Beker is op 30 mei gewonnen door Kennemer Combinatie. De vier bekerfinalisten waren te
gast bij het jubilerende Philidor Leiden (100 jaar).
Het huidige seizoen heeft een kleine terugloop. Vorig seizoen deden 114 teams mee tegen nu 103.

Internationaal
Begin oktober is er in Amsterdam een kennismakingsbijeenkomst geweest met Emil Sutovsky, de nieuwe
Director General van de FIDE. Namens de KNSB waren Marleen van Amerongen, Herman Hamers en
Dharma Tjiam bij deze bijeenkomst. Er waren ook vertegenwoordigers van de Belgische en de Duitse
schaakbond.
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