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Financiën
Naar verwachting zal de KNSB in 2014 een positief operationeel resultaat halen. Meer details staan in de
begroting voor 2015, waarin ook de prognose voor 2014 is opgenomen. De begroting voor 2015 is niet
sluitend. Dat komt voornamelijk door een daling van de NOC*NSF-subsidies. Die daling is substantieel
hoewel hij lager is dan eerder gedacht door een gunstige ledenontwikkeling bij de KNSB in vergelijking
met andere sportbonden.
Ledenaantal
Het ledental van verenigingen daalt nog steeds trendmatig met circa 1,5% per jaar. De groei van
internetschaak vlakt momenteel af. Verheugend is het feit dat het aantal schoolschaakleden toeneemt
dankzij het schoolschaakplan. Daarnaast is het aantal ratingleden in korte tijd gestegen van 200 naar 800
leden. Deze ledenontwikkeling zal ook in de toekomst een gunstige invloed hebben op de subsidieinkomsten vanuit NOC*NSF.
Online Ledenadministratie
De uitrol van OLA fase 1 is voltooid en de evaluatie heeft plaatsgevonden. Voor de verdere ontwikkeling
van OLA, fase 2, is een apart document toegevoegd.
Schorsing vanwege gebruik mobiele telefoon
Het dagelijks bestuur heeft een speler wegens gebruik van een mobiele telefoon tijdens een toernooi in
Roemenië voor een jaar geschorst in afwachting van een uitspraak van de Ethische Commissie van de
FIDE. De schorsing geldt voor alle competities en toernooien die georganiseerd worden door de KNSB of
onder auspiciën van de KNSB plaatsvinden.
FIDE Congres en presidentsverkiezingen
De FIDE presidentsverkiezingen zijn geëindigd in een overwinning voor zittend president Ilyumzhinov. Hij
behaalde 110 stemmen en zijn uitdager Kasparov kwam niet verder dan 61 stemmen. De ECU
presidentsverkiezingen werden gewonnen door de uitdager Zhurab Azmaiparashvili (Georgië). Hij kreeg
33 gedelegeerden achter zich, en zittend president Silvio Danailov slechts 18.
Breedteschaak
Slim.nl Schaakchallenges
Het door Slim gesponsorde project loop nog tot het einde van 2014 met vijf slot evenementen. De hoop is
dan dat de grens van 2.500 deelnemers zal worden gepasseerd in dit vierjarige kennismakingsproject
voor schaken onder middelbare scholieren.
Schaakverenigingen via Google maps
In de zomermaanden zijn op de KNSB website de locatie- en contactgegevens van alle
schaakverenigingen geüpdatet en toegankelijker gemaakt.
Onder de link www.schaakbond.nl/verenigingen/ zijn de gegevens nu zowel via een google kaartje als via
een lijst te vinden. Deze gegevens worden periodiek opgehaald uit de nieuwe Online Ledenadministratie
(OLA), zodat de actualiteit van de gegevens gewaarborgd blijft.
Promotiepakketten
Het succes van de Nationale Sportweek in april, toen ruim een kwart van alle verenigingen een
promotiepakket had afgenomen, heeft zich in september en oktober voortgezet. De meeste verenigingen
zijn zich heel goed bewust dat promotie maken voor de eigen vereniging en nieuwe leden blijven zoeken,
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de enige oplossing is om overeind te blijven. Het gratis promotiepakket bestaat uit een set posters en
flyers met als titel: “Kom Schaken” en een beeltenis van Anish Giri erop.
Trainingen voor volwassenen
Begin oktober is de nieuwe cyclus voor de trainingen voor volwassenen via Internet gestart met 36
deelnemers verdeeld over 7 groepen. De trainingen bestaan uit 5 lessen van 1,5 uur. Ondanks dat de
oproep in Schaakmagazine, de Nieuwsbrief en website heeft gestaan, kwam de grootste respons pas na
de rechtstreekse mailing per email naar de leden (tot rating 2200). De deelnemers zijn uiteindelijk
afkomstig uit alle ratingniveaus van ratingloos tot ca. rating 2000. Alleen de groep tot rating 1400 hebben
een onderwerp op maat gekregen. De andere groepen hebben allemaal een gemeenschappelijk thema in
de lessen namelijk: Pionoffers en breekzetten.
Schoolschaakplan Den Haag
In samenspraak met de nieuwe jeugdleider van de HSB, de heer Thoma, is een driejaren
schoolschaakplan opgesteld voor Den Haag en aangrenzende randgemeenten. Het concept van de nog
lopende scholenprojecten in Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam West heeft daarbij centraal gestaan.
Doelstelling is om het schaken op scholen in deze regio een extra impuls te geven. Uitgangspunt daarbij
is dat het project voor het grootste deel door de deelnemende scholen / kinderen zal worden bekostigd en
zonder extra financiering van de KNSB na drie jaar verder kan.
Actie Serious Request Haarlem
Op 18 oktober is door de winkeliersvereniging van de Zijlstraat in Haarlem in samenwerking met de
plaatselijke schaakverenigingen en de KNSB een succesvolle inzamelingsactie voor Serious Request
gehouden. De winkeliersvereniging heeft maar liefst 18 winkels bereid gevonden voor hun medewerking,
de KNSB regelde de simultaangever Hans Böhm en een schaakbord voor elke deelnemer die een
bijdrage wilde overmaken De vrijwilligers van Het Witte Paard Haarlem en Het Spaarne verzorgden de
logistiek rondom de schaakborden. De eerste opbrengst is € 720, maar dit bedrag zal de komende twee
maanden nog verder oplopen totdat het Glazen Huis in december 2014 naar Haarlem komt. Er was voor
de actie veel belangstelling van de media, van zowel tv, radio als vele dag- en weekbladen.
Jeugdevenementen
NK Schoolschaken Basisonderwijs Arnhem
De organisatie van SV De Toren in Arnhem heeft twee mooie finaledagen afgeleverd in het kader van het
NK Schoolschaken Basisonderwijs. Op 24 mei deden ze dat voor de bovenbouw teams in het eigen
clubgebouw (het Olympus College). Voor het eerst waren er in deze categorie ook geen knock out
groepen meer, maar werd in een Zwitsers veld van 38 teams over twee dagen gespeeld. Dat beviel de
deelnemers prima.
Op de tweede finaledag op 14 juni werd uitgeweken naar Sportpark Valkenhuizen omdat ook de
middenbouw (groepen 3, 4 en 5) erbij kwam. Aan deze eerste editie van de middenbouw deden 200
kinderen mee, afkomstig van ca. 50 verschillende scholen. Samen met de bovenbouw waren dat ruim
350 deelnemers bij elkaar. De tribune bij de gezamenlijke prijsuitreiking was dan ook goed vol. De
sportwethouder van de gemeente Arnhem, goed voor € 5.000 subsidiegeld, stond dan ook te stralen voor
zoveel talentvolle jonge schakers.
Wijzigingen alle 16 jeugdreglementen
Door de wijzigingen in het FIDE reglement per 1 juli 2014, moesten tevens alle 16 jeugdreglementen
worden aangepast. Voor de meeste reglementen is dit inmiddels gebeurd en afgestemd met de
betrokken toernooiorganisaties en arbiters. In een paar gevallen is het nog een bespreekpunt binnen de
toernooiorganisatie (NK D, NK E en Nationale Pupillendag) omdat ook een wijziging van speeltempo is
voorgesteld.
Voor de reglementen van het NK Jeugd Individueel in alle categorieën is het nieuwe FIDE reglement
geheel aangehouden, inclusief het niet in bezit mogen hebben in het spelersgebied van elektronische
communicatiemiddelen. Tevens is het speeltempo daar waar dat nog niet het geval was omgezet naar
Fischer tempo, hetgeen het voordeel heeft dat geen passage over het versneld beëindigen van de
partijen meer opgenomen behoefd te worden.
Bij alle overige jeugdkampioenschappen (teamcompetities, rapidschaak, snelschaak) is de tekst van de
KNSB competitie aangehouden waar een waarschuwing volgt op het in bezit hebben van elektronische
communicatiemiddelen in het spelersgebied.
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Tata Steel NK Schoolschaken Voortgezet Onderwijs
Met vertegenwoordigers van het Tata Steel Chess Tournament is in september gesproken over de
teamfinale van het NK Schoolschaken Voortgezet Onderwijs (NK VO). Deze zal dit seizoen op de
openingsdag van het Tata Steel Chess Tournament, vrijdag 9 januari 2015, gaan plaatsvinden. Deze
teamfinale vond de afgelopen drie jaar nog bij NEMO in Amsterdam plaats. Alle 48 deelnemers van de 12
finalisten van het NK VO zullen tevens een uitnodiging ontvangen voor de opening van de Grootmeester
A groep diezelfde dag.
Evenementen
Nederlandse Kampioenschappen
De Nederlandse Kampioenschappen werden van 5 t/m 13 juli gehouden in The Manor Hotel in
Amsterdam-Oost.
Wouter Spoelman stond net als vorig jaar in de categorie Algemeen aan kop na 6 ronden. Hij verloor in
de laatste ronde, waardoor uiteindelijk de elo-favorieten Loek van Wely en Sergei Tiviakov boven
kwamen drijven met een score van 4,5 uit 7. In de snelschaak barrage was Loek van Wely de beste
vluggeraar (2-0) en hij wist zo zijn zevende NK-titel binnen te halen (alleen Max Euwe en Jan Timman
zijn vaker Nederlands Kampioen geweest).
Bij de vrouwen werd Anne Haast voor het eerst Nederlands Kampioen. Alhoewel Haast vanaf ronde 1 op
kop kwam en het gehele toernooi de (gedeelde) leiding wist te behouden, was het toch een spannend
toernooi waarin ze Bianca De Jong-Muhren een half punt voorbleef.
Olympiade in Tromsø
China won voor het eerst de Olympiade bij de mannen. Rusland won opnieuw bij de vrouwen.
e
De Nederlandse mannen eindigden met een 12 plaats conform de startranglijst, maar waren
teleurgesteld over hun teamprestatie. Anish scoorde 8 uit 11 op bord 1 en won daarmee de bronzen
medaille. Ook Erwin l’Ami presteerde uitstekend op bord 2. Met name Loek van Wely scoorde slecht op
bord 4 waardoor de interessante bordvolgorde van coach Vladimir Tukmakov uiteindelijk niet helemaal uit
de verf kwam.
e
Ook de Nederlandse vrouwen eindigden conform hun startranking (15 plaats). Met name Nederlands
Kampioen Anne Haast (op bord 2) was de uitblinker in het Nederlandse team. Ze scoorde een WGM
norm.
WK Junioren
Het WK Junioren werd van 6-19 oktober gehouden in Pune (India). De Nederlandse delegatie had het
zwaar in dit toernooi en presteerde onder de verwachting.
Namens Nederland speelden Robin van Kampen, Benjamin Bok, Quinten Ducarmon en Bart von
Meijenfeldt mee. De eerste twee waren kanshebbers voor een hoge klassering en zij werden vanuit hun
talentstatus dan ook ondersteund door de KNSB. Vooruitlopend op wijzigingen in het uitzendreglement
werden Bart en Quinten ook uitgezonden, waarbij zij wel zelf de volledige deelnamekosten moesten
betalen. Erwin l’Ami was de begeleider. Overigens trok Lisa Schut zich om gezondheidsredenen kort voor
het toernooi terug van deelname.
De Chinees Lu Shanglei werd in Pune wereldkampioen met een score van 10 uit 13. Hij versloeg
Benjamin Bok in ronde 8. Benjamin eindigde op plaats 11 met 8,5 punten. Robin van Kampen scoorde
evenveel punten en eindigde op plaats 13. Een halfje meer dan Quinten Ducarmon (plaats 22).
Nederlands jeugdkampioen Bart von Meijenfeldt haalde 7 punten (plaats 50).
In het algemeen kan gesteld worden dat de reis tamelijk vermoeiend was. Het hotel was goed, maar kon
2,5 week lang vrijwel niet verlaten worden. Het eten was matig en niet gevarieerd. Russen en Chinezen
zijn vaak beter gehard tegen zulke omstandigheden dan Nederlandse schakers. Veel van de Aziatische
schakers waren duidelijk underrated.
Topschaak
Progressie Anish Giri
De samenwerking van Anish Giri met zijn nieuwe coach Vladimir Tukmakov verloopt naar wens. Diverse
e
trainingssessies hebben in ieder geval geleid tot verdere progressie op de wereldranglijst (7 plaats op de
ratinglijst van 1 oktober). Zijn nieuwe status zorgt voor meer uitnodigingen voor toptoernooien en voor
meer media aandacht in Nederland. Belangrijk is ook de deelname van Anish aan de FIDE Grand Prix
cyclus 2014-2015 (onderdeel WK-cyclus) dankzij een wildcard van FIDE president Ilyumzhinov.
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Wereldranglijst
e
Nederland passeerde in de maand oktober de VS en staat nu 8 op de wereldranglijst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rusland
Oekraïne
China
Frankrijk
India
Hongarije
Armenië
Nederland
Verenigde Staten
Polen

2740
2690
2688
2661
2660
2655
2655
2642
2641
2636

Kadervorming
Gestarte cursussen
In de volgende plaatsen is een cursus Schaaktrainer 1 gestart: Amsterdam (12 cursisten) en Deventer
(10 cursisten) De cursus Schaaktrainer 2 is van start gegaan in Spijkenisse met acht cursisten.
De cursus Schaaktrainer 3 in Amsterdam ging met 7 cursisten van start.
Afgeronde cursussen
De cursus Schaaktrainer 1 leverde in Amstelveen 8 nieuwe Schaaktrainers op, Leiden 12 geslaagden en
in Leidsche Rijn, Hardenberg en Spijkenisse zijn alle cursisten geslaagd , deze cursussen hadden elk 10
deelnemers. De cursus Schaaktrainer 1 In Axel begon met 15 cursisten, hiervan zijn er 12 geslaagd.
Van de cursus Schaaktrainer 2 Rotterdam zijn 11 cursisten geslaagd.
De cursus Schaaktrainer 2 in Venlo leverde 3 geslaagden op, voor 4 andere deelnemers bleek het niveau
te hoog te zijn.
De cursus Schaaktrainer 2 in Amsterdam leverde 12 geslaagden op.
De cursus Schaaktrainer 3 in Utrecht leverde reeds 8 geslaagden op, 3 deelnemers doen op een later
tijdstip hun examen.
Aan de cursus Indelingsdeskundige B te Utrecht zijn 6 van de 12 cursisten geslaagd. 3 van deze
geslaagden behaalden met dit examen de titel van Nationaal arbiter.
Bijscholing
In Son en Breugel is een korte bijscholing gehouden voor Schaaktrainers, de volgende onderwerpen
kwamen aan bod: Het niveau van de partijen van kinderen in relatie tot de stap waarin ze oefenen én de
Extra-, de Plus en de vooruitdenken-werkboeken van de Stappenmethode.
Commissie Kadervorming
De Commissie Kadervorming heeft het aangepaste lesmateriaal voor Scheidsrechter A goedgekeurd.
Het lesmateriaal is aangepast aan de vernieuwde FIDE regels voor het Schaakspel.
Het lesmateriaal voor de Schaaktrainer 1 cursus is aangepast, zodra de aanpassingen zijn gerealiseerd
zal de Commissie Kadervorming deze accorderen.
Talentontwikkeling
Toekenning talentstatussen
Op 1 augustus zijn de talentstatussen voor het komende seizoen toegekend.
Aan 4 spelers is de Topstatus toegekend, aan 2 spelers de Jong Oranjestatus, aan 6 spelers de
Internationaal talentstatus, aan 11 spelers de Nationaal talentstatus en aan 11 spelers de Beloftestatus.
Aan de houders van de drie hoogste statussen wordt training op maat aangeboden.
Aan de houders van de Nationaal talentstatus en de Beloftestatus is een jaarabonnement op Chessity
aangeboden. Voor de KNSB is dit een mooie pilot om kennis te maken met dit product.
Uitzendingen
Jorden van Foreest heeft deelgenomen aan het WK Jeugd in september in Durban (Zuid-Afrika). Hij kon
zich niet mengen in de strijd om de titel en met 7,5 uit 11 bleef hij wat achter bij de verwachtingen. Ten
gevolge van visumproblemen moest de deelname van Robby Kevlishvili helaas afgeblazen worden.
Op 10 en 11 oktober is in Antwerpen een jeugdinterland tegen België verspeeld. Op de prachtige locatie
van het Museum Aan de Stroom werden 5 ronden gespeeld aan 20 borden. In dit zeer geslaagde
evenement trok Nederland nipt aan het langste eind met 3-2 en 52,5-47,5.
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Op het moment van schrijven loopt het EK Jeugd in Batumi op zijn eind. De Nederlandse delegatie (11
spelers, 3 coaches) is aardig op dreef en nog 3 spelers hebben uitzicht op de medailles.
Een verslag van het WK Junioren in Pune (India) is te vinden onder het kopje Evenementen.
Tenslotte zal rondom kerst het schaakfestival in Groningen weer gehouden worden. Net als voorgaande
jaren nemen wij deel met een delegatie jeugdspelers en twee coaches, onder te brengen op de boot die
mede door de organisatie gefinancierd wordt.
Bijzondere prestaties
Bij de diverse zomertoernooien waren natuurlijk veel goede prestaties van onze talenten te noteren.
Speciale vermelding verdienen Jorden van Foreest (behaalde de meestertitel), Robby Kevlishvili
(topprestatie bij het SPA Open in Amsterdam plus in de herfstvakantie een eerste plaats bij de
Challengers op het BDO-toernooi wat hem meteen zijn eerste meesterresultaat opleverde) en Anna-Maja
Kazarian (met een verdienstelijk debuut op het NK Vrouwen).
Stertrainingen
Het seizoen 2013-2014 is op 28 en 29 juni afgesloten met het trainingsweekend in de Stayokay in
Arnhem. Met 50 deelnemers was het weekend helemaal volgeboekt. De afgelopen jaren was een
duidelijke verjonging van het deelnemersveld te zien, ditmaal was voor de sterkste groep speciaal
geworven onder de wat oudere en sterkere jeugdschakers.
Inmiddels is het nieuwe trainingsseizoen alweer van start gegaan. Over het land verspreid wordt er
getraind in 20 groepen met in totaal ongeveer 130 deelnemers.
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