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Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 

 

1. Inleiding 

1.1 Doelstelling document 

 Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op 

het gebied van de uitzending van talentvolle jeugdschakers (spelers en 

speelsters niet ouder dan 21 jaar) naar internationale toernooien en 

kampioenschappen. Met dit document wil de KNSB hierover duidelijkheid 

verschaffen naar alle betrokkenen. 

1.2 Indeling document 

- Het hoofdstuk ‘Inleiding’ geeft het kader aan waarbinnen dit document 

gelezen dient te worden. 

- Het hoofdstuk ‘Uitzend-criteria’ geeft aan via welke criteria bepaald wordt 

welke spelers voor welke uitzending in aanmerking komen. 

- Het hoofdstuk ‘Uitvoering’ bevat een korte omschrijving van de praktische 

uitvoering van de uitzendingen. 

1.3 Geldigheid 

 Dit document is geldig totdat een nieuwe versie of een nieuw document van 

gelijke strekking is verschenen en geldig verklaard door het Algemeen Bestuur 

van de KNSB. Bij twijfel over de geldigheid adviseren wij contact op te nemen 

met het Bondsbureau van de KNSB. 

1.4 Gebruikte begrippen 

 Een aantal begrippen is specifiek voor dit document. Hierna vindt u wat 

daarmee bedoeld is: 

- Met ‘NK’ wordt bedoeld het gesloten Nederlands Jeugdkampioenschap in 

respectievelijk de A-, B-, C- D- of E-categorie. 

- Met ‘plaats’ wordt bedoeld de plaats in de eindrangschikking, zoals bepaald 

door de wedstrijdleiding van het betreffende toernooi. 

- Met 'EK' en ''WK' worden bedoeld de Europese Kampioenschappen voor de 

Jeugd en de Wereld Kampioenschappen voor de Jeugd. 

1.5 Aannames 

 Het document is gebaseerd op een aantal aannames. Indien in een specifiek 

geval blijkt dat een aanname niet juist is, zal het KNSB-bestuur voor dat jaar 

een uitzondering bepalen op deze notitie, wel waar mogelijk in de geest van de 

notitie. Die uitzondering wordt, evenals deze notitie, zo tijdig mogelijk 

gepubliceerd. 

Aannames zijn onder meer: 

- Naar alle EK- en WK-categorieën kunnen meerdere Nederlandse spelers 

uitgezonden worden. 

- Het NK wordt gehouden in de categorieën A, B, C, D en E, zowel voor ‘Jeugd’ 

als voor ‘Meisjes’’. 

- Het EK en het WK van een categorie worden gehouden minstens twee 

maanden na afloop van het NK in diezelfde categorie. 

- Er is een Technisch Directeur, en een Technische Commissie. 

1.6 Doelstelling en beleid Uitzendingen 

 De KNSB zendt met name die jeugdschakers uit waarvan verwacht kan worden 

dat ze internationaal prestaties neerzetten. De beschikbare financiële middelen 

en menskracht worden in eerste instantie hiertoe ingezet.  

 Een speler wordt in principe altijd uitgezonden in zijn eigen leeftijdscategorie. 

1.7 De voorwaarden waaronder de KNSB uitzendt 

 De KNSB wil zorg dragen voor kwalitatief goede uitzendingen, zowel 

organisatorisch als in schaaktechnische zin. Om dit te waarborgen zijn de 

volgende zaken van toepassing: 

- De begeleiders zijn ervaren trainers in het bezit van een KNSB (of FIDE) 

trainersdiploma. 
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- Als norm voor het aantal meereizende coaches wordt 1 per 4 deelnemers 

gehanteerd. 

- Ouders mogen mee voor de jongere kinderen tot en met 14 jaar. De KNSB 

zal per kind voor maximaal één ouder de reis en het verblijf regelen. Daarbij 

berekent de KNSB de vanwege de meereizende ouder gemaakte kosten 

voor reis, verblijf, organisatie en bemiddeling door. Dat betekent dat ouders 

die meegaan dit op eigen kosten doen en onder voorwaarden van de KNSB. 

Het protocol ‘Ouders bij een jeugduitzending’ is hierbij van toepassing. 

1.8 Nationaliteit 

 Om voor een jeugduitzending in aanmerking te komen dienen spelers en 

speelsters per 1 juli van het jaar waarin de uitzending plaatsvindt, de FIDE-

landcode NED te bezitten, omdat zij anders niet voor Nederland mogen 

uitkomen.  

 Voor spelers en speelsters die niet in het bezit zijn van de Nederlandse 

nationaliteit, geldt bovendien dat zij tenminste een jaar onafgebroken in 

Nederland woonachtig moeten zijn, terug te rekenen vanaf 1 januari van het 

jaar van de kampioenswedstrijd waarin het recht op uitzending werd verdiend, 

en dat zij minstens een jaar lid moeten zijn van de KNSB. Het bestuur kan 

hiervoor in uitzonderlijke gevallen dispensatie verlenen. 

 

2. Uitzend-criteria 

2.1 Inleiding 

 We onderscheiden de volgende uitzendingen en leeftijdscategorieën. In elke 

leeftijdscategorie is er een apart kampioenschap voor algemeen en voor meisjes 

(door de FIDE aangeduid met G van Girls): 

- EJK (EK-10, EK-12, EK-14, EK-16, EK-18)*  

- WJK ‘Cadets’ (WK-8, WK-10, WK-12)* 

- WJK ‘Youth’ (WK-14, WK-16, WK-18) 

- WK-20 ‘Junior’ 

- Overige uitzendingen 

 * = de KNSB zendt alleen spelers of speelsters uit in de leeftijdscategorie t/m 8 

jaar als deze hiertoe gezien hun leeftijd gerechtigd zijn en zich 

gekwalificeerd hebben via de leeftijdscategorie t/m 10 jaar. 

 

 Alleen de volgende spelers en speelsters komen in aanmerking voor een 

uitzending:  

- Spelers en speelsters die gezien hun leeftijd structureel goede prestaties 

neerzetten (zij hebben hiertoe een hoge ‘talentstatus’ van de KNSB 

gekregen). 

- Spelers en speelsters die op het Nederlands Jeugdkampioenschap middels 

een prestatie hebben bewezen bij de top van Nederland te horen in hun 

leeftijdscategorie. 

2.2 Plaatsing voor EK jeugd, WK kadetten, WK jeugd en WK junioren 

 De volgende spelers en speelsters plaatsen zich voor een uitzending: 

- Spelers of speelsters met een Jong Oranje Talentstatus of Top Talentstatus. 

Daarbij geldt dat het bezit van een Jong Oranje of Top Talent status op 1 

februari recht geeft op deelname aan EJK en/of WJK in hetzelfde jaar. Een 

speler met een Top of Jong Oranje status is verplicht deel te nemen aan het 

NJK in een categorie naar keuze.  

- Kampioen NK E: WK. 

Nummer 2 NK E: EK. 

Kampioen NK E meisjes: EK. 

Kampioen NK D: WK. 

Nummer 2 NK D: EK. 

Kampioen NK D meisjes: EK. 
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Kampioen NK C: WK. 

Nummer 2 NK C: EK. 

Kampioen NK C meisjes: EK. 

Kampioen NK B: WK. 

Nummer 2 NK B: EK. 

Kampioen NK B meisjes: EK. 

Kampioen NK A: WK. 

Nummer 2 NK A: EK. 

Kampioen NK A meisjes: EK. 

- Voor het WK junioren (t/m 20 jaar) plaatsen zich de spelers met een Jong 

Oranje Talentstatus of Top Talentstatus die uitsluitend gerechtigd zijn deel te 

nemen in de categorie jeugd tot en met 20 jaar. 

- Voor het WK junioren meisjes (t/m 20 jaar) plaatsen zich de speelsters met 

een Jong Oranje Talentstatus of Top Talentstatus die uitsluitend gerechtigd 

zijn deel te nemen in de categorie meisjes tot en met 20 jaar. 

- Door de Technische Commissie (TC) kunnen in een beperkt aantal gevallen 

spelers aan de selectie voor uitzending worden toegevoegd. 

a) Exceptionele talenten uit de categorieën E en D kunnen door de 

Technische Commissie (TC) aan de selectie worden toegevoegd. De TC 

wijst toe in de geest van de Talentstatussen (omdat in deze categorieën 

de spelers niet altijd over een voldoende betrouwbare rating beschikken 

om als talentstatus JO of TOP toe te wijzen). 

b) Indien een speler (TOP of JO statushouder) uit een andere categorie op 

een plaats eindigt, die recht geeft op uitzending, kan de TC in de 

betreffende categorie een extra plaats toekennen. 

c) In de categorieën A, B en C kan de TC aan spelers die net naast een 

uitzending grijpen en het niveau van de IT status of hoger hebben, een 

plaats toekennen indien de TC verwacht dat de betreffende 

speler/speelster bij het EK of WK bovenin mee kan doen. 

- Vanwege de verbinding met topschaak heeft de Technisch Directeur het 

recht om  in uitzonderlijke gevallen nog spelers of speelsters aan de selectie 

toe te voegen. 

2.3 Overige uitzendingen en internationale (jeugd)toernooien 

 Naast EK en WK organiseert de KNSB incidenteel uitzendingen en er komen 

soms uitnodigingen binnen voor deelname aan (gesloten) toernooien. Deze 

uitzendingen vallen buiten het standaard uitzendingenbeleid van de KNSB en 

zullen jaarlijks apart worden gewogen door de Technisch Directeur. 

 Verder is de KNSB van mening dat er voldoende geschikte internationale 

toernooien zijn voor talentvolle jeugdspelers om ervaring op te doen. Deelname 

kan zelfstandig geregeld worden. De KNSB faciliteert waar mogelijk. 

2.4 Deelname aan EK en WK 

 Jaarlijks bepaalt de KNSB of deelname aan het EK en aan de WK's verantwoord 

is. In deze afweging worden betrokken de politieke stabiliteit, de 

gezondheidsrisico’s voor de delegatie en de te verwachten kosten voor reis en 

verblijf. 

 Indien de KNSB besluit aan één of meerdere van deze toernooien niet deel te 

nemen vervallen de rechten van spelers op deze toernooien. Wel zal de KNSB 

dan omzien naar een mogelijk alternatief. 

 Een mogelijke invulling van dit laatste punt is om de spelers die in principe 

uitgenodigd worden voor het WK (de kampioenen) uit te nodigen voor het EK. 

2.5 Kosten en eigen bijdrage  

 De KNSB draagt bij in de kosten die nodig zijn voor een verantwoorde 

uitzending, waaronder: 

- reiskosten 

- verblijfskosten (full board) 
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- inschrijfgelden 

- kosten voor de coach 

 De KNSB stelt de eigen bijdragen per jeugduitzending jaarlijks vooraf vast. 

 De eigen bijdrage verschilt in hoogte: De kampioenen in elke categorie betalen 

een lagere eigen bijdrage. Alle overige geselecteerden (met uitzondering van de 

houders van de TOP en Jong Oranje status) betalen een hogere eigen bijdrage.  

 Mocht een speler, vanaf de categorie 14 jaar of ouder, voor een periode van 6 

maanden nummer 1 in de wereld staan op de FIDE ratinglijst dan brengt de 

KNSB geen eigen bijdrage in rekening. 

2.6 Coach 

 Per uitzending van vier spelers zal één coach worden meegestuurd om deze te 

begeleiden. Bij grotere groepen zal het principe van een extra technische coach 

per maximaal vier spelers worden gehanteerd. Voor het WK junioren wordt een 

oplossing op maat (wel/geen coach) gezocht. 

  

3. Uitvoering uitzendingen 

3.1 Inleiding 

 In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden de 

betrokkenen bij jeugduitzendingen hebben en hoe de organisatie er in grote 

lijnen uitziet. 

3.2 Het KNSB-bestuur 

 Het KNSB-bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van het 

uitzendbeleid, past dat aan de omstandigheden aan, en toetst de uitvoering aan 

het geformuleerde beleid. 

 Uitzending vindt plaats door de KNSB. Zij draagt dus de volledige 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van de uitzending, vanaf het 

gezamenlijk vertrek tot de terugkomst. 

3.3 Technische Commissie, en Technisch Directeur 

 De Technische Commissie (TC) draagt zorg voor de selectie van de deelnemers 

aan de verschillende uitzendingen per 1 juli van het betreffende jaar of eerder 

indien noodzakelijk. 

 De Technisch Directeur is voorzitter van de TC. 

 De Technisch Directeur heeft het recht om spelers toe te voegen aan de selectie 

voor het WK-20, het WK 8-18 of het EK 10-18. 

3.4 Technisch Directeur en bondsbureau 

 De Technisch Directeur draagt zorg voor de uitvoering van de organisatie van de 

uitzendingen via het bondsbureau:  

- tijdige opstellen van het programma uitzendingen 

- contact met de toernooiorganisaties 

- contact met deelnemers en ouders 

- organisatie reis en verblijf 

- aanstellen delegatieleider en coaches 

- schaaktechnische begeleiding en voorbereiding 

 Over de rol (werkzaamheden, inzet, verantwoordelijkheden, gedrag) van de 

delegatieleider, de coaches, de spelers en de (meereizende) ouders zijn aparte 

protocollen beschikbaar. De Technisch Directeur is beheerder van deze 

protocollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de KNSB op 7 februari 2020. 


