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Inleiding
De KNSB ondersteunt talentvolle spelers waar mogelijk in hun ontwikkeling. In
overeenstemming met het beleid van NOC*NSF gebeurt dit door het toekennen van
talentstatussen.
De statussen zijn gebaseerd op een internationale benchmark en worden voor de
hogere categorieën vastgesteld op objectieve gronden, zodat talenten volledig
onafhankelijk van de sterkte van hun concurrenten of van subjectieve beoordelingen
aanspraak kunnen maken op bepaalde ondersteuning.
Iedere speler in de A-, B- en C-categorie kan aan het begin van het seizoen exact
zien hoeveel progressie er geboekt dient te worden om een Top-, een Jong Oranje-,
een Internationaal Talent- of een Nationaal Talentstatus te verkrijgen of te behouden.
Spelers uit de D-categorie of jonger komen in aanmerking voor de Beloftestatus die
wordt toegekend door de Technische Commissie van de KNSB.
Toekenning statussen in de A-, B- en C-categorie: Topstatus, Jong
Oranjestatus, Internationaal Talentstatus en Nationaal Talentstatus
Om tot een objectieve maatstaf voor het bepalen van de Topstatus te komen, is er
een ‘Top-curve’ vastgesteld. Deze begint bij een leeftijd van 12 jaar en mondt op 20jarige leeftijd uit in een mondiale plek bij de senioren in de top 100 bij de mannen en
de top 50 bij de vrouwen. Dit komt tevens overeen met een plek in de top 8 van
spelers onder de 20 jaar bij de mannen en een plek in de top 4 van speelsters onder
de 20 jaar voor de vrouwen.
De Top-curve is bepaald door per leeftijdsjaar de gemiddelde Elo-rating te nemen van
de huidige top 16 in de wereld; een curve die nagenoeg samenvalt met de rating van
de nummers 8, maar een stuk minder grillig is. Aan de hand van het geboortejaar
wordt getoetst of een speler in het afgelopen seizoen op enig moment boven of op
deze curve heeft gezeten en de Topstatus dus wel of niet toegekend wordt voor het
daarop volgende seizoen.
Voor spelers die slechts maximaal één jaar op de Top-curve achterlopen, is er de Jong
Oranje-status. De Internationaal Talent status wordt verleend aan jongens of meisjes
die maximaal tweeëneenhalf jaar op de curve van de absolute top achterlopen.
De Nationaal Talentstatus wordt gegeven aan jongens of meisjes met maximaal vier
jaar achterstand op de Top-curve.
Jaarlijks ijking
Elk jaar zal gekeken worden in hoeverre de ratinggrenzen nog voldoen aan de
internationale benchmark. Concreet wordt ieder jaar op 1 september de
ratinggrenzen voor het volgende seizoen bekend gemaakt.
Toekenning Beloftestatus
De Elo-rating in de D- en jongere categorieën is lang niet altijd een goede indicator
van de actuele speelsterkte en het ontwikkelingspotentieel van een speler. Indien
spelers echter reeds voldoen aan de vereisten voor een NT-, IT-, JO- of TOP-status,
als waren ze eerstejaars in de C-categorie, dan zal deze status worden toegekend
(met behoud van alle rechten behorende bij onderstaande Beloftestatus).
In de overige gevallen zal de Technische Commissie beoordelen of een speler in
aanmerking komt voor een Beloftestatus. Hierbij maakt de Technische Commissie een
inschatting of een speler op een curve zit die uitzicht biedt op het behalen van de
status van Internationaal Talent of hoger tegen de tijd dat hij tot de C-categorie zal
behoren.
Hierbij wordt gekeken naar de actuele speelsterkte (indicatoren: nationale
jeugdkampioenschappen, KNSB rating, KNSB jeugdrating, overige schaakprestaties)
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en de groei die verwacht kan worden (indicatoren: progressie afgelopen seizoen,
inschatting door trainers).
Jaarlijks toekennen van de Statussen
Jaarlijks zal de Technische Commissie per 1 augustus de lijst met Talentstatussen
opmaken, gebaseerd op 4 KNSB- en 12 FIDE-ratinglijsten (van september t/m
augustus). Deze statussen gelden voor het daaropvolgende seizoen, dat van 1
september t/m 31 augustus loopt.
Aan de spelers, die op 1 augustus een gepubliceerde rating (FIDE of KNSB) hebben
die op of boven de curve van een bepaalde status ligt, wordt de betreffende status
automatisch toegekend. Hierbij geldt dat de rating, op basis waarvan de status wordt
toegekend, gebaseerd moet zijn op minimaal 30 partijen per jaar.
Wanneer je op 1 augustus niet een gepubliceerde rating hebt die voldoet aan de eis,
dan wordt de status ook toegekend wanneer je:
- Over 3 gepubliceerde FIDE lijsten een rating had van tenminste de statusgrens (een
gepubliceerde lijst telt alleen voor je mee wanneer er partijen verwerkt zijn voor jouw
rating)
- Over 2 gepubliceerde KNSB lijsten een rating had van tenminste de statusgrens
(een gepubliceerde lijst telt alleen voor je mee wanneer er partijen verwerkt zijn voor
jouw rating)
Ondersteuning Statushouders
De lijst met statushouders wordt doorgegeven aan NOC*NSF, die dit bekend maakt
aan de zeven regionale netwerken (samen verenigd in het Olympisch Netwerk NL).
Deze Netwerken dienen ter ondersteuning van alle statushouders in hun
verzorgingsgebied. De aard van de ondersteuning verschilt per regiopunt. Een
mogelijkheid voor statushouders is het volgen van onderwijs via
topsporttalentscholen (LOOT-scholen).
Voor de spelers met een Internationaal Talentstatus en hoger stelt de KNSB in
samenspraak met de betreffende spelers een trainingsprogramma vast en draagt hier
financieel aan bij. De hoogte van de financiële bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
Rechten Talentstatushouders
Hieronder een overzicht van de rechten en mogelijkheden die verbonden zijn aan de
verschillende statussen. Voor de rechten wat betreft de uitzendingen en de
financiering van training is deelname aan het NK Jeugd een voorwaarde.
Topstatus:
Financiële bijdrage van KNSB in trainingskosten
Uitzending naar het EK en/of WK jeugd (in het volgende seizoen)
Vrijstelling van het spelen van regionale voorronden voor het NK-jeugd
(deelname in categorie naar keuze)
Voorrang bij incidentele uitzendingen en trainingsstages
Ondersteuning bij samenstellen individueel trainingsprogramma
Toegang tot regionaal Olympisch Netwerk
Jong Oranjestatus:
Financiële bijdrage van KNSB in trainingskosten
Uitzending naar het EK en/of WK jeugd (in het volgende seizoen)
Vrijstelling van het spelen van regionale voorronden voor het NK-jeugd
(deelname in categorie naar keuze)
Voorrang bij incidentele uitzendingen en trainingsstages
Ondersteuning bij samenstellen individueel trainingsprogramma
Toegang tot regionaal Olympisch Netwerk

-2-

Talentstatussen

Internationaal Talentstatus:
Financiële bijdrage van KNSB in trainingskosten
Verhoogde kans op uitzending naar EK
Vrijstelling van het spelen van regionale voorronden voor het NK-jeugd in eigen
categorie
Ondersteuning bij samenstellen individueel trainingsprogramma
Voorrang bij incidentele gezamenlijke toernooideelname
Toegang tot regionaal Olympisch Netwerk
Nationaal Talentstatus:
Voorrang bij incidentele gezamenlijke toernooideelname
Toegang tot regionaal Olympisch Netwerk
Beloftestatus:
Gratis jaarabonnement Chessity
Voorrang bij incidentele gezamenlijke toernooideelname
Toegang tot regionaal Olympisch Netwerk
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