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Algemeen
Coronapandemie
De coronapandemie heeft ook in het afgelopen halfjaar weer voor de nodige werkzaamheden
gezorgd. Een belangrijke rol van de KNSB is het doorvertalen van de maatregelen van de overheid
(en daarvan afgeleid het algemeen sportprotocol van NOC*NSF) naar de georganiseerde
schaakwereld (middels een schaakprotocol) en de informatie te delen en te verspreiden. Omdat
de maatregelen niet altijd eenduidig zijn, vraagt dat regelmatig om verduidelijking. Een
complicerende factor bij schaken is dat schaakactiviteiten (clubavonden, wedstrijden) op
verschillende soorten locaties met verschillende soorten regels zijn. Bij sporten die doorgaans op
eenzelfde type locatie zitten (bijv. voetbal, hockey, sporthal sporten) is het gemakkelijker om de
maatregelen eenduidig te krijgen.
Verder trekken we met NOC*NSF en de andere sportbonden samen op bij het verdedigen van de
belangen van de sport. Daarbij is het balanceren tussen het benadrukken van de toegankelijkheid
en meerwaarde van sporten (zowel fysiek als mentaal) en oog houden voor de veiligheid
vanwege de pandemie.
KNSB 150 jaar Jubileum
De Jubileum commissie is hard bezig met zoeken naar sponsoring, uitwerken ideeën voor
activiteiten en invullen van de jubileumkalender.
Een belangrijke activiteit is tevens de estafette waarbij elke maand (periode) de activiteiten in
een regionale bond centraal staan. Zowel bestaande als nieuwe toernooien worden gebruikt om
het jubileum vorm te geven.
Laatste initiatieven/ ideeën zijn een jubileumuitgave van Simon de Schaker, Koninklijke
uitnodiging voor dinsdag 23 mei 2023 al benoemd tot Nationale Schoolschaakdag, een
postzegeluitgave, Undercover schaken: King/Queen Enigma en een Massa-event in verschillende
steden om niet-schakers te leren schaken in korte tijd.
Qua sponsoring loopt het nog niet zo hard met de grotere sponsoren, maar is wel een
sponsorschaakbord a € 150 al aardig gevuld.
Kort geding NK Schaken
Nadat de gemeente Hoogeveen besloot om het NK Schaken als evenement te beschouwen en
daarom een Corona Toegangs Bewijs (CTB) verplicht stelde, hebben 6 spelers een kort geding
aangespannen tegen de gemeente Hoogeveen en de KNSB om de CTB plicht van tafel te krijgen
(of om op een locatie te spelen waar geen CTB plicht geldt). De spelers zijn door de rechter in het
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ongelijk gesteld. 2 van hen hebben vervolgens alsnog meegedaan. De andere 4 spelers zijn
vervangen.
Invoering BTW
Per 1 januari 2022 vervalt de BTW-vrijstelling voor de denksporten. Samen met de andere
denksporten en NOC*NSF is gewerkt aan een zo soepel mogelijke overgang voor clubs en
bonden. Belangrijkste activiteiten:
• Informatie delen, onder meer via 2 BTW-voorlichtingsessies op 14 en 15 september 2021
die met >100 deelnemers goed bezocht werden. Daarnaast het delen van Veelgestelde
Vragen.
• Het regelen van een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure bij de belastingdienst voor
clubs en bonden die een beroep willen doen op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).
Voor vrijwel alle clubs en bonden is dit naar verwachting voordelig.
Ten tijde van het opstellen van deze rapportage zijn wij nog in gesprek met het ministerie van
Financiën en de belastingdienst over een belangrijke vraag, namelijk of de KNSB-contributie tot
de omzet van regionale bonden en clubs gerekend moet worden. Als dit het niet geval is, en
duidelijk is onder welke voorwaarden dit geldt, dan kan dit voor vrijwel alle clubs en bonden
betekenen dat zij onder de omzetgrens van € 20.000 blijven waardoor zij een beroep kunnen
doen op de KOR.

Vernieuwingen
Online nieuwsbrieven/e-magazine
• Sinds juli 2021 wordt er maandelijks een online nieuwsbrief uitgegeven voor leden en
andere geïnteresseerden. Er zijn 18.000 abonnees.
• E-magazine: In de begroting/jaarplan 2022 wordt voorgesteld om in plaats van een Emagazine, vanaf 2022 weer een fysiek Schaakmagazine (2.0) uit te brengen. Het ligt in de
planning om vanaf 2023 voor de jeugd een apart E-zine uit te brengen. Een
voorbereidend onderzoek daartoe wordt momenteel uitgevoerd door een stagiair.
Formule NK
Voor het NK Algemeen geldt in 2021 een nieuwe formule, met een Knock Out fase die in oktober
jl. in Hoogeveen plaatsvond en een finalevierkamp eind november op het kantoor van
hoofdsponsor Deloitte in Rotterdam. Voor de Knock Out fase hadden zich 4 regionale
kampioenen via een kwalificatietoernooi geplaatst. De kampioen van de NOSBO had een directe
plaats, omdat het eerste deel van het toernooi in Hoogeveen plaatsvond.
Na afloop van het NK zullen we de formule evalueren. De reacties tot nu toe waren overwegend
positief.
Online schaken voor clubschakers
In de winter van 2020-2021 heeft een online KNSB-competitie plaatsgevonden, en in het voorjaar
van 2021 een online bekercompetitie. Die waren destijds ter vervanging van de reguliere
(bordschaak) competities. Omdat de competities in 2021-2022 (vooralsnog) doorgaan, zijn we op
dit moment aan het peilen of er weer behoefte is aan een online competitie. Op basis daarvan
beslissen we of we weer opnieuw een online competitie (of beker) gaan organiseren.
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Social mediastrategie
De social mediastrategie, die in het voorjaar van 2021 is vastgesteld, wordt momenteel
uitgevoerd. Focus ligt in eerste instantie op verbetering van de zichtbaarheid op Facebook en
Twitter, en start op Instagram. LinkedIn volgt op een later moment. Resultaten (cijfers oktober):
• Facebook: 1.300 fans
• Instagram: 500 volgers
• Twitter: 1.300 volgers
• LinkedIn: 40 volgers
We zien een langzame, maar gestage groei.
Inzicht in data en upgraden rapportages
Op dit moment is een stagiair bezig met als afstudeeropdracht het verbeteren van de planning en
control cyclus en verbetering van de rapportages. Uiterlijk in maart 2022 (einde stage) moet dat
tot resultaat leiden.
Verenigingsondersteuning
Hiervoor voeren we verschillende activiteiten uit, nadat we in het voorjaar van 2021 eerst een
enquête onder clubs hebben uitgevoerd. De activiteiten op een rij:
• Schaak Off: Een toernooi voor niet-leden en leden om de opening van clubs te vieren. Die
was zeer succesvol. Zie verder onder Breedteschaak.
• Workshops Welkom op de Club: Workshops gericht op ledenwerving en ledenbehoud.
Zie verder onder Breedteschaak.
• Deelname aan pilot Eentweetje.nl (inmiddels Sportconnect): Dit is een initiatief van de
KNVB, erop gericht om clubbestuurders met elkaar in gesprek te laten gaan. Zie verder
onder Breedteschaak.
• Online clubavonden: Er is een instructie voor het gebruik van Tornelo gemaakt en
verspreid onder verenigingen.
• Ombouwen schaakbond.nl tot kenniscentrum, met o.a. FAQ en best practices: Dit is in
november 2021 in gang gezet en zal naar verwachting in maart 2022 gereed zijn.
MijnKNSB
De afgelopen maanden is MijnKNSB als nieuwe functionaliteit in OLA ontwikkeld. Leden kunnen
hiermee zelf hun gegevens wijzigen en voorkeuren aangeven.
Herijking lidmaatschapsstructuur
Een uitgangspuntennotitie hierover is geagendeerd voor de BR van 11 december 2021
NK Studenten
Via de jubileumcommissie is een geïnteresseerde partij aan het onderzoeken of een NK
studenten haalbaar is.
Chessfellow
Sinds april 2021 werken de KNSB en Chessfellow samen. Chessfellow is een app (internationaal
actief, maar in NL ontwikkeld) die tot doel heeft een schaakcommunity op te bouwen. Onderdeel
van de overeenkomst is dat Chessfellow (betaald) adverteert in Schaakmagazine en op de
websites, en dat mensen via Chessfellow de gelegenheid krijgen om zich te abonneren op de
nieuwsbrief van de KNSB. In ruil daarvoor besteedt de KNSB regelmatig aandacht aan activiteiten
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van Chessfellow, via social media, Schaakmagazine en de nieuwsbrief. Verder ondersteunen we
activiteiten van Chessfellow, voor zover die zijn gericht op het versterken van het clubschaak. Dit
gaat bijvoorbeeld om de zogeheten City Chess Masters, een toernooi voor clubschakers en nietclubschakers waarvan clubs ook mede gastheer kunnen zijn. Het eerste toernooi staat in het
voorjaar van 2022 gepland in Amsterdam.

Schoolschaak
Coördinator Schoolschaak en Opleidingen Lise ten Holder heeft aangegeven haar dienstverband
niet voort te zullen zetten na het verlopen van haar contract op 31 december 2021.
Stedenprojecten:
De Park16Hoven school heeft zich aangemeld met ca. 100 leerlingen voor de pilot met Chess
Analytics, Schaakmatties en lessen. Rick Lahaye begeleidt deze groep met 6 leerkrachten van de
betreffende school uit Rotterdam.
Bij de stedenprojecten in Den Haag, Westland, Amsterdam en Eindhoven zijn de lessen in
september en oktober weer allemaal opgestart. Ook voor de school in Drunen waar een tijd een
vacature was, is weer een trainer gevonden in de persoon van Erik Hamers en zijn de lessen weer
vervolgd.
Den Bosch: Het streven is om na de herfstvakantie op meerdere scholen te starten. Ester van
Muijen is betrokken om te ondersteunen in de coördinatie/ opstartfase.

Breedteschaak
De Schaak-Off
Eind juni hebben we de landelijke campagne “Kom naar de club” inhoud gegeven en daar is De
Schaak-Off uitgerold. Clubs zijn gevraagd een avond of middag met vierkampen met rapidtempo
te organiseren waarbij zowel leden als nieuwe schaakliefhebbers (niet-leden) kunnen
aanschuiven. Vervolgens plaatsten zich de winnaars voor de regionale finales, gevolgd door een
landelijke finale.
Er is een landingspage gemaakt voor de nog niet gebonden schaakliefhebbers en er is een
campagne op de socials gestart. Zie hier de landingspage: https://schaakoff.nl/
78 clubs verspreid over heel Nederland hebben deelgenomen met 1200 deelnemers waarvan 485
nog geen lid.
De regiofinales zijn in de periode 2 t/m 23 oktober gespeeld met zo’n 300 deelnemers. In de
landelijke finale op 30 oktober in Amersfoort speelden de laatste 82 om de 25 bokalen. Ca. de
helft was hiervan nog geen lid of was net in september lid geworden. Van de 485 deelnemers is
een kwart al lid geworden en overweegt de helft een lidmaatschap bij een club in hun buurt.
De Schaak-Off is daarmee een groot succes en staat voor 2022 al weer ingepland.
Workshops Welkom op de club
Verder is er gesproken met Start2Create over workshops Welkom op de club. Hierin worden de
clubs meegenomen bij alle aspecten bij de opvang van nieuwe leden en hun behoeftes.
Deze workshops staan ingepland voor 25 november en 1 december.
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Clubschaak
Er zijn een paar nieuwe clubs bijgekomen, sinds de clubs weer open mochten:
- (Jeugd)schaakclub Winstonia opgericht in Abcoude
- Schaakclub Zwart op Wit in Amsterdam
- Paard d4 Amsterdam (Café Batavia)
- De Rode Loper in Leeuwarden
- Maasstad 87 Rotterdam (Dovenvereniging overgestapt van de Dovensportbond)
Studentenvereniging SSVN Tussen de Torens in Nijmegen. Deze is gestart maar nog niet
onderdeel van de KNSB.
Er zijn subsidies verleend als ondersteuning aan:
- Schaakclub Zwart op Wit in Amsterdam
- SSVN Tussen de Torens in Nijmegen
- SV Vredeburg in Vredenburg
- Maasstad 87 in Rotterdam
- TOG in Amsterdam (EK voor Doven)
Deelname pilot Sportconnect
De schaakbond doet mee aan een pilot met 9 andere sportbonden voor de ontwikkeling van een
communicatieplatform voor verenigingsclubbestuurders, voorlopige naam is sportconnect.
De pilot is gebaseerd op een succesvol programma van de voetbalbond:
https://eentweetje.knvb.nl/
Vanaf januari 2022 krijgt de KNSB ook haar eigen kanaal en kunnen schaakbestuurders gaan
deelnemen. Het idee is dat bestuurders elkaar vragen en antwoorden kunnen geven en
ervaringen kunnen uitwisselen.
Olympic Festival met 3-daags schaaktoernooi
De 200 schakers die drie dagen streden in de Zeskampen in Den Haag (30 juli - 1 augustus),
kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi. Vooraf was er nog heel even twijfel na de
persconferentie van begin juli of het allemaal wel door mocht gaan. Uiteindelijk kon en mocht
alles veilig doorgaan.
Met maximaal 80 spelers per speelzaal streden de schakers om de titels per zeskamp. Die
formule pakte uitstekend uit. Er waren zodoende zo min mogelijk verplaatsingen volgens de
coronaregels en iedereen speelde toch een spannend toernooi op hun eigen niveau. De ruime
speelzalen en gangen in de Sportcampus deden ook hun werk. Het was goed mogelijk om op 1,5
meter van elkaar te blijven.
Het Denksport Festival maakte onderdeel uit van het TeamNL Olympisch Festival op het strand.
De KNSB organiseerde het Denksport Festival samen met de Gobond, Dambond, Bridgebond,
Othelloclub en Shogiclub. Er zijn ideeën uitgewisseld om gezamenlijk een scholenmiddag, danwel
inloopavond te organiseren met meerdere denksporten te promoten. Wordt vervolgd.
Zes Jeugdtoppers Kiri Arnold, Rolinde den Heijer, Dana Verheij, Cato de Zoeten, Prajit Sai Kumar
en Alisha Warnaar verzorgden de zes simultaansessies van een uur. Ze streden zowel tegen het
publiek uit de omgeving Den Haag als tegen de nodige deelnemers in hun pauze. Ze deden het
geweldig en gaven menig lesje aan de leergierige schakers. Op zondag nam Alisha ook nog haar
vriend GM Casper Schopppen mee en zodoende konden deelnemers zich ook nog meten met een
Grootmeester!
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Communicatie en algemene dienstverlening
OLA
In november is ‘Mijn KNSB’ in OLA geactiveerd. Nu kan ieder lid met behulp van zijn
relatienummer en het in OLA vermelde e-mailadres inloggen in OLA. Als een lid geen functie
heeft, ziet hij alleen zijn persoonlijke pagina. Op die pagina kunnen de contact en adres gegevens
aangepast worden. Ook kan het lid aangeven voor welke interesses nieuws gemaild mag worden.
Social media/nieuwsbrieven
Zie paragraaf Vernieuwingen.

Kadervorming
Activiteiten:
Maandelijks wordt een update verstuurd naar trainers die zich hebben aangemeld bij het
Trainersplatform. Dit gaat intussen om 287 (55 meer dan in mei 2021) aanmeldingen. De update
wordt gemiddeld door 60- 70% van de ontvangers geopend. Zij klikken door naar de Website:
bijvoorbeeld naar de cursusagenda of naar Schaken.nl om Webinars terug te kijken.
De volgende cursussen zijn (online) afgerond sinds de vorige rapportage:
•
•
•
•

Schaaktrainer 1 Schoolschaak online (gestart 7 april, Dolf Meijer): 9 deelnemers
Schaaktrainer 2 (stap 3) online (Jop Delemarre), 8 deelnemers
Beginnerscursus " The Queens Gambit Ontrafeld" (Niels van der Mark) > 200 deelnemers
Scheidsrechter 1 (Eric Roosendaal): 19 deelnemers

De afgelopen maanden vonden de volgende Webinars plaats:
•
•
•
•
•
•

Webinar starten met Schaken op School (juni, Dolf Meijer)
Webinar Partijen Analyseren (juni, Rick Lahaye)
Webinar groepsvorming deel 2 (juni, Ester van Muijen)
Vragenuurtje voor Wedstrijdleiders (16 september, Koos Stolk)
Organisatie van Scholencompetitie/ toernooi (22 september, Chris Doornekamp)
Online ontmoeting Schaaktrainers. InleidingT om Draisma, ondersteuning Niels vand er
Mark (1 november)

De Webinars die online staan zijn terug te vinden via Opleidingen | Schaken
Huidige lopende opleidingen:
•
•
•

Schaaktrainer 1 Online (Rick Lahaye, 11 deelnemers)
Schaaktrainer 1 fysiek/ online (Eddy Sibbing, 12 deelnemers)
Scheidsrechter 2 Online (Eric Roosendaal, 16 deelnemers)

(Her)examens staan ingepland op:
•

Schaaktrainer 1: 22 november
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Aangevraagd/ in de planning:
•
•

Schaaktrainer 1 Limburg
Schaaktrainer 1 Amstelveen (voorjaar)

Competitie en rating
Competitie
De KNSB competitie is van start gegaan met 330 teams, daarvan hebben zich drie teams alsnog
teruggetrokken mede door problemen met de CTB.
Beker
De KNSB Beker heeft in het seizoen 2021-2022, 89 teams. Dat is iets minder dan normaal.
KNSB-Jeugdclubcompetitie
Met hetzelfde aangepaste programma als in 2020, is begin oktober de KNSB-Jeugdclubcompetitie
van start gegaan in de verschillende leeftijdscategorieën A, C en E. In november volgde ook de D.
De deelnamecijfers zijn nog niet die van voor corona, maar met ruim 76 teams stabiel ten
opzichte van die van 2020. Ondanks de verscherpte maatregelen hebben de teams tot nu toe
prima kunnen schaken.
Netstand
Het competitieverwerkingsprogramma Netstand wordt naast de KNSB inmiddels gebruikt door
12 van de 13 regionale bonden.
Rating (viewer)
Het rating systeem levert maandelijks nieuwe lijsten op. Doordat de toernooi organisaties zelf de
rapportages inbrengen via de schaakkalender zijn we in staat gebleken de sluitingstermijn voor
een nieuwe lijst op vijf dagen voor het maand einde te zetten.

Topschaak
Programma Anish Giri
- Anish Giri staat momenteel op plaats 6 in de wereld met een rating van 2774 (FIDE-rating
1 november).
- Anish werd uitgeschakeld in de tiebreak van de derde ronde van de World Cup door
de Abdusattorov.
- Anish zou in de maand augustus deelnemen aan twee toernooien in St. Louis in het kader
van de Grand Chess tour. Vanwege strenge COVID-19 inreismaatregelen van de VS voor
EU-landen kon zijn deelname niet doorgaan.
- Anish had zich geplaatst voor de finale van de Meltwater Champions Chess Tour die in
Oslo werd gespeeld. Vanwege COVID-19 speelden maar 3 spelers in Oslo en de overige
spelers online. Magnus Carlsen was de winnaar van de hele cyclus, Anish eindigde op
plaats 7 in de eindstand.
- Anish heeft zich afgemeld voor het Grand Swiss toernooi dat door de FIDE werd
verschoven van de Isle of Man naar Riga, waar het onder moeilijke omstandigheden (een
lockdown in Letland) doorgang kon vinden.
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Programma Jorden van Foreest
- Jorden van Foreest staat op plaats 37 in de wereld met een rating van 2701 (FIDE-rating 1
november).
- Jorden werd uitgeschakeld in de derde ronde van de World Cup door Piorun.
- Jorden was de overtuigende winnaar van het Sigemantoernooi in Malmo (23-29
september).
- Jorden nam deel aan het FIDE Grand Swiss in Riga (23 oktober-8 november). Hij speelde
niet bijzonder en wist zich niet te kwalificeren voor het Kandidatentoernooi of de Grand
Prix.
World cup
Naast Anish en Jorden speelden er nog twee Nederlanders mee in Sochi (op voordracht van de
KNSB). Benjamin Bok werd na een tiebreak uitgeschakeld in de tweede ronde door
Sam Shankland. Zhaoqin Peng werd ook in de tweede ronde uitgeschakeld – door nummer 5 op
rating Nana Dzganidze.
De World Cup Open werd gewonnen door Jan-Krzysztof Duda. De World Cup Vrouwen werd voor
het eerst georganiseerd in deze vorm (en als onderdeel van de WK-cyclus).
Alexandra Kostenjoek versloeg in de finale Aleksandra Goryachkina (de vorige WK-uitdager).
Online Olympiade
Dit evenement was vorig jaar nieuw en was door de FIDE opgezet vanwege COVID-19 en het niet
doorgaan van de Olympiade. Net als vorig jaar ging het weer met een bijzonder korte
beslistermijn. Nederland was direct geplaatst voor de Top Divisie (8-10 september), maar wist
zich niet te kwalificeren voor de knock-out fase.
Het team bestond uit: Jorden van Foreest, Benjamin Bok, Loek van Wely, Erik van den
Doel, Zhaoqin Peng, Rosa Ratsma, Tea Lanchava, Maaike Keetman, Casper
Schoppen, Robby Kevlishvili, Eline Roebers en Machteld van Foreest. Captain: Jan Smeets.
EK-landenteams
Het EK-Landenteams werd gehouden van 11-22 november in Slovenië. De teams zijn
geselecteerd op basis van de in 2019 aangenomen selectieprocedure. Selectie vindt niet langer
op plaats op rating maar in overleg tussen technisch directeur en de captain met als idee dat
jonge spelers eerder geselecteerd kunnen worden. Namens het bestuur controleert Jeroen Piket
de procedure en de technische argumenten voor de selectie.
Bij de mannen was Jan Gustafsson de afgelopen 2 jaar de captain. Hij was nu niet beschikbaar. Na
overleg met een aantal spelers is Jan Smeets aangesteld als captain. Diverse topspelers bij de
mannen en de vrouwen waren om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. Daarbij gaat het
onder andere om Benjamin Bok, Erwin l’Ami, Loek van Wely, Sopiko Guramishvili, Anne Haast en
Iozefina Werle.
Bij zowel de mannen en zeker ook bij de vrouwen zijn een aantal jonge spelers geselecteerd.
Mannen:
1. Anish Giri
2. Jorden van Foreest
3. Max Warmerdam
4. Lucas van Foreest
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5. Erik van den Doel
Captain Jan Smeets
Vrouwen:
1. Zhaoqin Peng
2. Eline Roebers
3. Rosa Ratsma
4. Machteld van Foreest
5. Tea Lanchava
Captain Jeroen Bosch
Op het moment van schrijven is het eindresultaat nog niet bekend.
NOC*NSF
Er heeft een review gesprek plaatsgevonden als evaluatie op de afgelopen 2 jaar (vanwege
corona was er in 2020 geen review). NOC*NSF heeft ons inmiddels laten weten dat de toewijzing
van de subsidie voor topschaak en talentontwikkeling voor 2022 niet noemenswaardig zal
afwijken van de voorafgaande jaren.

Talentontwikkeling
Uitzendingen
De internationale jeugdkampioenschappen voor 2021 zijn (vanwege corona) erg laat vastgesteld
door de FIDE en de ECU, en zijn uiteindelijk online of in hybrid vorm georganiseerd.
Youth World Cup - Machteld, Luna en Arthur
De FIDE Online Rapid World Cup Cadets & Youth is in de maand augustus gespeeld (met in totaal
1600 deelnemers uit 100 landen).
De 14 Nederlandse deelnemers waren: Chenwu Zhu, Yichen Han, Arthur de Winter, Roger
Labruyere, Wendy Huang, Manasvita Basa, Elysia Feng, Lauri Maris, Jonas Hilwerda, Tim
Grutter, Rolinde den Heijer, Luna Huang en Janice Fu.
Drie Nederlandse talenten wisten zich te plaatsen voor de laatste 16 spelers in de knock-out fase.
Dat waren Arthur de Winter (Open t/m 14 jaar), Luna Huang (Meisjes t/m 10 jaar) en Machteld
van Foreest (Meisjes t/m 14 jaar). De Nederlandse spelers werden begeleid door Merijn van
Delft.
EJK hybride
Het EJK werd dit jaar in hybride vorm georganiseerd van 15-21 oktober. Ondanks de korte termijn
(de ECU was vanwege corona erg laat met een definitief besluit) is het gelukt om er een ‘echte’
uitzending van te maken. Vanwege het samenvallen met de Deloitte Nederlandse
Kampioenschappen speelden een aantal van de sterkste jeugdspelers mee in Hoogeveen.
Als locatie was gekozen voor Papendal – vanwege de eerdere ervaringen met de Hybrid World
Cup en vanwege de topsportuitstraling. Bovendien konden zo alle deelnemers en coaches als een
delegatie op een plaats verblijven. De eigen bijdrage is zo laag mogelijk gehouden (dat kon
financieel mede vanwege de reallocatie vanuit 2020).
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Deelnemers EJK Hybrid: Onno Elgersma (U18), Tim Grutter (U18), Siem van Dael (U18), Cato de
Zoeten (U18), Khoi Pham (U16), Gachatur Kazarjan (U12), Janice Fu (U12), Daniel Nijhuis (U10),
Oscar Zecha (U10), Akshaj Katpatal (U10) en Bregje Roebers (U10).
Coaches: Robert Ris, Frank Erwich en Merijn van Delft (delegatieleider).
Arbiters: Joost Janssen en Paul Peters.
Einduitslagen van de Nederlanders: http://chessresults.com/tnr582072.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&turdet=YES&flag=30
Medailles werden er niet behaald. Zeker voor de allerjongsten was de ervaring heel nuttig: een
‘trainingsweek’ op Papendal met begeleiders.
EU-kampioenschap
Het EU-kampioenschap in Mureck van 3-12 augustus is goed verlopen voor de Nederlandse
delegatie. De Corry Vreeken stichting heeft de uitzending financieel mogelijk gemaakt.
Uitgezonden zijn Janice Fu, Frederieke en Alexander Regterschot met als coach Frank Erwich. Alle
spelers scoorden 5 uit 9.

Evenementen
Evenementen volwassenen
Nadat eerder het ONK Dieren weer was afgelast, is het Deloitte NK Algemeen en Dames voor
2021 gestart. Anne Haast is de Nederlandse vrouwenkampioen. Het Algemene kampioenschap
wordt begin december beslist in het hoofdkantoor van sponsor Deloitte in Rotterdam.

Evenementen jeugd
NK FGH Online (19 juni) op Tornelo
Het NK FGH Online is gespeeld met 108 super getalenteerde jonge schakers en schaaksters. Ze
waren in drie leeftijdscategorieën verdeeld: F t/m 9 jaar (48 deelnemers), G t/m 8 jaar (34
deelnemers) en H t/m 7 jaar (26 deelnemers).
Alle spelers streden over 7 ronden om de titels jeugd algemeen en meisjes per categorie. Er werd
op het platform van Tornelo gespeeld. Dat is een heel mooi platform gebleken voor dit soort
jeugdschaakkampioenschappen. De wedstrijdleiding kan met de kinderen praten en ze kunnen
hen zien in een zoom meeting.
De nieuwe Kampioenen zijn:
F: Noah Ritzerveld, Ruth van Duuren
G: Hrdya Dinanath, Niranjana Ganehram
H: Raghav Pathak, Melody Zhang
Stefan Kuipers en Jan Werle verzorgden een goed bekeken Twitch uitzending (> 500 views).
NK 345 (26 juni) en individueel (24 juni) op Schaakmatties
De Elckerlyc Internationale school uit Leiderdorp is Nederlands Kampioen Schoolschaak bij het NK
345, het officiële NK voor de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs. Er streden 12 teams in de
finale.
Op 24 juni waren al de individuele finales gespeeld voor groep 3 (Casper Moeri, AnneFrankLeiden), groep 4 (Hrdya Dinanath, LWBeekman-DenBosch) en groep 5 (Boyd Leenen, Korenaar-
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Helmond).
NK ABC Almelo (1-7 augustus)
Met anderhalf jaar vertraging kon eindelijk de start gemaakt worden met het NJSK in Almelo in
het TopSportcentrum IISPA. 88 deelnemers hadden zich geplaatst via de online kwalificaties ABC.
Ondanks de vakantieperiode speelden vrijwel alle favorieten mee.
De organisatie verzorgde dagelijkse Twitch uitzendingen met gasten. De speelzaal was voldoende
ruim om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren rondom de tafels en voor het publiek.
Op de voorlaatste dag bleek een C meisje positief getest te zijn. Uit voorzorg is voor die groep het
toernooi een dag ingekort. Op de zaterdag zijn de andere groepen wel allemaal nog uitgespeeld.
De kampioenen zijn: Jonas Hilwerda (Aj), Cato de Zoeten (Am), Leandro Slagboom (Bj), Jule
Cordes (Bm), Arthur de Winter (Cj) en Isafara Gergin (Cm).
ONJK Borne
Het ONJK is dit jaar vanwege corona niet doorgegaan.
Het NK E Waalwijk en NK D Best
In september zijn het uitgestelde fysieke NK E in Waalwijk en het NK D in Best georganiseerd. In
Best hadden ze de organisatie eenmalig overgenomen van de HSB.
In Waalwijk werden Bregje Roebers en Daniel Nijhuis kampioen.
In Best waren het Janice Fu en Gachatur Kazarjan.
NK VO
De kwalificaties van het NK VO, het NK voor teams van middelbare scholieren, vonden de laatste
jaren al online plaats en blijven stijgen in populariteit. Begin november hadden zich alweer ruim
300 deelnemers gemeld van ca. 70 teams van 35 verschillende scholen. De verwachting is dat we
de records van 2020 gaan bleken met nog twee kwalificaties te gaan.
Niet alleen de categorie waarbij maximaal 1 clubschaker mag worden opgesteld wordt steeds
populairder, maar ook de sterkste categorie met alle leerjaren en vooral clubschakers.

Schaakmatties
Afsluiting seizoen
Kort na de finales van het NK Schoolschaak is ook de Schaakmattie League per 4 juli afgesloten.
De nummers 1, 2 en 3 van het klassement scoorden gezamenlijk evenveel punten in de slotweek.
Zowel Thomas, Casper als Chingthang behaalden 8 punten en zijn daardoor alle drie de
weekwinnaar geworden.
Thomas Dijkhuijsen is de Schaakmattie League Kampioen 2020-2021 geworden met 13
weekoverwinningen, Casper Deij is tweede met 11 weekoverwinningen en Chingthang
Ngangbam derde met 9 weekoverwinningen.
Hier is de erelijst van weekwinnaars van dit seizoen:
1. Thomas Dijkhuijsen (Den Haag), 13x
2. Casper Deij (Best), 11x
3. Chingthang Ngangbam (Voorburg), 9x
4. Jesper Kool (Den Haag), 5x
5-6. Elise Knobbe (Heerenveen), 3x
5-6. Dagmar Luijkx (Muntendam), 3x
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7. Matthijs van de Velde (Dordrecht)2x
8-11. Vera Deij (Best), 1x
8-11. Ezra Ormsby (Haarlem), 1x
8-11. Bao Borsboom (Nieuwegein), 1x
8-11. Parsa Mohebbinezhad (Capelle aan den IJssel), 1x
In de zomermaanden is 8 weken lang de Summer Challenge met elke week een nieuwe challenge
met speciale prijsjes die verloot worden zoals een voetbal, kussen, puzzel en Simon de schaker
deel 3.

Overstap naar Tornelo
Vanwege teruglopende betaalde accounts op Chesskid (< 1.000), is een overstap gemaakt naar
het populaire platform van Tornelo. De Schaakmatties club blijft gewoon bestaan, maar we
verplaatsen alleen de activiteiten. Bestaande Chesskid gebruikers kunnen overigens nog tot eind
juni 2022 van gold accounts van de KNSB gebruik maken.
De eerste Schaakmattie toernooien op Tornelo zijn inmiddels geweest en hebben 40 resp. 60
deelnemers getrokken. Dat zijn mooie aantallen op een nieuw platform. Tot het einde van 2021
zullen de evenementen nog gratis blijven op Tornelo om iedereen te laten wennen.

PR-activiteiten
•
•

Er wordt gewerkt aan een sponsorkit waarmee de KNSB een pitch heeft om met
potentiële sponsoren in gesprek te gaan.
Tim Verlaan heeft een 6-delige serie podcasts (naam: Schaakpotcast) gemaakt. In deze
serie ging hij in gesprek met verschillende schakers, zoals Nick Schilder, Hans Böhm en
Tex de Wit. Het project werd gefinancierd door het Max Euwe Centrum en de KNSB
samen. De Schaakpotcast is via Youtube te beluisteren.

Internationale zaken
Herman Hamers heeft deelgenomen aan een online ‘historical meeting’ van de FIDE.
Hoofdonderwerpen waren:
• Archief van de FIDE, dit is deels verloren gegaan in diverse verhuizingen. Er wordt
aan gewerkt om dit te herstellen.
• 2024 – FIDE bestaat 100 jaar.
In 2024 wil de FIDE het jubileum vieren door fysiek 10 landen te bezoeken die belangrijk zijn
geweest in de geschiedenis van de FIDE. Hiervoor zijn objectieve criteria vastgesteld. Nederland
hoort ook bij de groep van 10 landen, en wel om de volgende redenen: ‘founding member’, 1
Olympiade gehouden in Nederland, 2 keer een WK-match georganiseerd.
Wat dit precies inhoudt is nog niet duidelijk. Er was sprake van een tweedaags evenementen
waarbij oud-wereldkampioenen simultaans geven en ook van een ‘banket’.
In de vergadering werd ook vastgesteld dat de KNSB de oudste nationale schaakbond van de
wereld is. Dat is iets wat we best kunnen gebruiken in onze PR ook rondom het 150
jarig jubileum.
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