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Rapportage aan Bondsraad 28 november 2015

Algemeen
Lotto-subsidie NOC*NSF
De subsidie van NOC*NSF daalt in 2016 verder. De subsidie voor opleidingen is afgeschaft en ook in
de andere rubrieken is sprake van een lichte daling. De daling valt nog mee door een ten opzichte van
andere sportbonden relatief gunstige ledenontwikkeling. Op het gebied van Topschaak voldoen de
prestaties van Anish Giri aan de criteria en ook daar valt de daling nog mee. Desalniettemin is de
trend dalend. Voor 2017 en daarna maakt NOC*NSF samen met de sportbonden een nieuwe
sportagenda. Op bepaalde gebieden zal de verdelingsmethodiek voor de subsidie wijzigen. Dat
betekent dat de hoogte van de toekomstige subsidie-inkomsten onzeker is.
Online Ledenadministratie
In juni is OLA 2.0 live gegaan. Het bevat verbeteringen onder andere op het gebied van snelheid en
uitbreidingen voor scholen en toernooiorganisaties.
Vijf regionale bonden (FSB, NOSBO, SGS, SGA en HSB) zijn al direct gebruik gaan maken van de
toernooimodule voor hun Jeugd Grand Prix toernooien. Zij kunnen onder andere zelf ratingleden
aanmaken.
De scholenmodule is in gebruik genomen door de deelnemende scholen aan de lokale
scholenprojecten. Zij onderhouden hun eigen scholierenleden. De scholenmodule wordt ook ingezet
voor de registratie van de scholieren die aan Chessity deelnemen. Per oktober 2015 tellen we 1.500
scholierenleden, waarvan 250 Chessity leden.
Voor het najaar staat nog een sprint gepland. Daarin zal de huidige functionaliteit verbeterd worden.
Bijeenkomst werkgroep competitie
In de vorige rapportage werd gemeld dat in een bijeenkomst gehouden voor de regionale
competitieleiders op 15 april er een verzoek vanuit de competitieleiders werd gedaan om het opzetten
e
van een 4 klasse KNSB te gaan onderzoeken.
De toen geformeerde werkgroep competitie is op 10 juni 2015 voor het eerst bijeen gekomen. De
werkgroep ziet als ideaal voor zich:
een grote landelijke competitie met promotie-degradatie regeling te spelen op de zaterdag, en
daarnaast een (desgewenst regio overschrijdende) competitie voor de doordeweekse avond.
Het idee is dat schakers in Nederland meer mogelijkheden krijgen om te schaken. Iedere schaker (van
welk niveau dan ook) zou deel moeten kunnen nemen aan een zaterdag competitie, aan een
doordeweekse avond competitie, of desgewenst aan beide competities.
De werkgroep is van mening dat het bonden zou moeten vrijstaan om al dan niet voor deze landelijke
e
zaterdag competitie te kiezen (4 klasse KNSB en verder) en staat een invoeringsmodel voor ogen
waarin die vrijheid gegarandeerd is.
Vervolgens is een notitie naar de regionale bondsbesturen en competitieleiders gestuurd met de vraag
om terugkoppeling op dit idee. Van ruim de helft van de regionale besturen is een reactie ontvangen.
Alle genoemde argumenten (zowel voor als tegen het idee) zijn meegenomen in een tweede
bijeenkomst van de werkgroep op 28 oktober. De werkgroep is voornemens om een verder uitgewerkt
voorstel te bespreken met alle regionale competitieleiders in februari 2016. Afhankelijk van die
bijeenkomst zal een eventueel voorstel dan aan de Bondsraad van juni 2016 worden voorgelegd.

Internationale zaken
FIDE Technical Commission
Albert Vasse is geaccepteerd als nieuw lid van de FIDE Technical Commission. Een voordracht
gedaan door de KNSB is daarmee gehonoreerd.
FIDE Congres
Van 1 tot en met 9 september werd het FIDE Congres in Dubai gehouden. Herman Hamers heeft hier
de KNSB vertegenwoordigd. De regels voor het registreren van spelers lijken ons geen extra last te
bezorgen. Kasparov en Leong zijn veroordeeld door de Ethische Commissie van de FIDE (omkoping
tijdens vorige verkiezingen in Tromsø). Verder werd er onder andere een onzinnig persbericht
verspreid door FIDE om Ilyumzhinov kandidaat te stellen voor het FIFA-voorzitterschap.

Breedteschaak
Chessity
De eerste 25 vrijwilligers zijn voor de zomer gestart met de werving van scholen voor Chessity. Er zijn
diverse workshops op scholen verzorgd, deels voor de zomervakantie, deels na de zomervakantie.
Vrijwel allemaal hebben de vrijwilligers een of meerdere scholen actief gekregen met Chessity waarbij
een school de eerste 50 licenties (€ 250) inkoopt.
Er is ook direct feedback geleverd op de software. In oktober 2015 is een grote update met een aantal
technische en inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd.
Vragenlijsten vitale schaakvereniging en dienstverlening
In augustus hebben de secretarissen, voorzitters en jeugdleiders van alle 430 verenigingen twee
online vragenlijsten over de vitale schaakvereniging en over de dienstverlening van de KNSB
ontvangen. De respons was goed met ruim 180 inzendingen. Verenigingen konden aangeven hoe
gezond hun vereniging is en hoe zij de toekomst zien.
In de vragenlijst over de dienstverlening zat ook een vraag over een idee voor een jeugdproject en
konden verenigingen een aanvraag doen voor een pilot op een van de vijf thema’s:
Vrouwenschaak, Ouderen, Herintreders, Jeugd vanaf 12 jaar langer vasthouden en Schaken op
nieuwe locaties.
Ruim 30 verenigingen hebben inzendingen voor het jeugdproject ingestuurd . De ideeën van Opening
'64, SC Papendrecht/Alblasserdam, Mid Fryslan, De Pionnetjes en WSG zijn door de eerste selectie
heen gekomen en zijn om nadere uitwerking gevraagd:
Bijna 40 verenigingen hebben een aanvraag voor een pilot ingediend. In oktober is gestart met de
uitwerking van de eerste pilots. De pilots worden door de leden van het ledenwerfteam uitgevoerd,
aangevuld met enkele specialisten. Zo zijn de Chess Queens betrokken bij de pilots over
vrouwenschaak.
Nieuwe lokale schoolschaakprojecten
Er zijn nieuwe schoolschaakprojecten gestart dit seizoen in het Westland (eerste 4 scholen) en in
Amstelveen (eerste 4 scholen). Het project in Den Haag is verder uitgebreid met 2 extra scholen. Voor
het eerst is er ook een school uit de Schilderswijk bij. Tevens is in Den Haag de eerste
schoolschaakclub in oprichting. Tot slot is vanuit Rotterdam een nieuwe school uit een
achterstandswijk dit seizoen gestart met schaaklessen.
Nieuwe cyclus van Internettrainingen voor volwassenen
e
In oktober is de 6 cyclus van Internettrainingen voor volwassenen van start gegaan op Playchess. De
31 deelnemers in ratingniveau variërend van 1000 tot 2050 zijn verdeeld over 7 groepen. De
trainingen bestaan uit 5 lessen van 1,5 uur. Het hoofdthema van deze cyclus is “Goede vs slechte
stukken”.

Jeugdevenementen
Diverse landelijke Jeugdkampioenschappen
De landelijke jeugdkampioenschappen volgden elkaar in rap tempo op. Achtereenvolgens het NK D in
Rijswijk, het NK E-teams in Zuid Scharwoude, het NK schaken voor schoolteams basisonderwijs in
Amsterdam, de Nationale Pupillendag in Roosendaal en het ONJK in Borne.
Voor het NK D was het de jubileum editie voor de organisatie (25 keer door de HSB georganiseerd).
Voor het NK E-teams was het juist de eerste keer voor het samenwerkingsverband Winterkoning
bestaande uit vrij verenigingen: De Waagtoren, Schaakmat, Bergen, Opening ’64 en Heerhugowaard.
Beiden evenementen waren uitstekend verzorgd.
De SGA trad bij het NK schaken voor schoolteams basisonderwijs (NK BO) op als gastheer. Dit grote
evenement over twee dagen trok ruim 400 deelnemers. Met 200 begeleiders en 50 vrijwilligers was
het beide dagen volle bak. Er deden 25% meer deelnemers mee dan vorig jaar in de nieuwe categorie
voor de groepen 3, 4 en 5 (middenbouw). Gezien de massaliteit bij dit toernooi is besloten om vanaf
2016 het NK BO voor de middenbouw op een aparte dag, los van het NK voor BO algemeen.
De Nationale Pupillendag werd alweer voor de vijfde keer op rij door de Stichting Schaakpromotie in
Roosendaal georganiseerd. De organisatie maakte het de kinderen weer erg naar de zin met vele
extra’s, zoals de kampioenschappen schaakstukkenopzetten, kleurwedstrijden, puzzels en een groot
openlucht kussen voor de deur.
Bij de Open Nederlandse Jeugdschaakkampioenschappen (ONJK) is het deelnemersrecord voor
Borne wederom gebroken. In 2011 zaten de aantallen nog ruim onder de 200, nu waren er 265.
Met name in de jongste groepen tot en met 10 jaar blijven de aantallen stijgen. Ook de groepen t/m 12
en t/m 14 jaar zijn goed bezet. In de oudere categorieën B t/m 16 en A t/m 20 jaar lopen de aantallen
nog wel terug. De organisatie tracht zoveel mogelijk sfeerelementen toe te voegen en dat blijkt
resultaat op te leveren.
Jeugdclubcompetitie Den Bosch 2015
Dit jaar nemen 72 jeugdviertallen deel aan de KNSB-jeugdcompetitie t/m 12, 14 en 20 jaar. De
organisatie van de centrale wedstrijden (Meesterklasse) was in handen van HMC Den Bosch, maar
kort voor de sluiting van inschrijving, trokken zij zich terug uit de organisatie. De KNSB heeft de
organisatie overgenomen waardoor de wedstrijden toch zoals gepland in Den Bosch konden
plaatsvinden.
KNSB Internet Jeugd Grand Prix op web-based versie
In juli hebben de ruim 100 prijswinnaars van het vierde seizoen van de KNSB Internet Jeugd Grand
Prix hun prijzen ontvangen.
Voor het nieuwe seizoen is de overstap naar de web-based versie van Playchess gemaakt. Dit
betekent dat gebruikers van een Mac of gebruikers van andere niet-windows-gestuurde apparaten,
voortaan ook mee kunnen doen. De eerste twee toernooien zijn niet helemaal vlekkeloos verlopen.
Met name in het tweede toernooi hadden veel deelnemers problemen met de verbinding met de
Playchess server. Chessbase heeft beloofd voor het volgende toernooi in november aanpassingen te
maken, zodat deelnemers geen problemen meer zullen ondervinden.

Evenementen
NK Snelschaken voor clubteams
e
De 6 editie van het Alexander Calder NK Snelschaken voor Clubteams werd gewonnen door de
organiserende vereniging HMC. Het team bestaande uit David Fridman, Benjamin Bok, Twan Burg en
Martijn Dambacher won 14 van de in totaal 15 matches en eindigde daarmee twee matchpunten
boven de Kennemer Combinatie. Schaakstad Apeldoorn eindigde op de derde plaats.
KNSB Beker
Op 14 mei was de landelijke finaledag van de KNSB Bekercompetitie. De halve finales in Haren
verliepen bijzonder spannend. HMC Calder boekte een nipte overwinning op bekerhouder Paul Keres
(een reprise van de finale van vorig jaar toen Paul Keres aan het langste eind trok). De Kennemer- en
de Groninger Combinatie speelden 2-2 en konden zich gaan opmaken voor een snelschaak barrage
die met het kleinst mogelijke verschil door de Groningers werd gewonnen.

In de verliezersfinale won de Kennemer Combinatie met 3-1 van Paul Keres, met name omdat
Christov Kleijn op bord 2 een verloren stelling tegen Peter Lombaers wist om te buigen tot winst.
De finale tussen HMC Calder en Groninger Combinatie verliep minder spannend. De Bosschenaren
wisten hun zwartpartijen remise te houden en Burg en Bosch versloegen met wit respectievelijk Werle
en Geurink voor een 3-1 overwinning. Zo ging de beker opnieuw naar HMC dat in de laatste vijf jaar
nu al drie keer de beker wist te veroveren.
NK 2015
Het Nederlands Kampioenschap werd van 4 tot en met 12 juli weer in het Manor hotel in Amsterdam
gehouden. Anish Giri maakte zijn favorietenrol waar en behaalde zijn vierde NK-titel met een score
van 5,5 uit 7. Giri werd op een punt gevolgd door Loek van Wely die met een laatste ronde
overwinning een tie-break had kunnen afdwingen, maar in plaats daarvan verloor. Robin van Kampen
en Benjamin Bok eindigden beide op 4 punten.
Bij de vrouwen prolongeerde Anne Haast de titel. Ook hier hoorde een tie-break lange tijd tot de
mogelijkheden, maar Tea Lanchava verslikte zich in de laatste ronde in een gewonnen stelling en
verloor van Anna-Maja Kazarian. Lanchava werd nu gedeeld derde samen met Kazarian, en Zhaoqin
Peng eindigde op een half punt van Haast op de tweede plaats.
Algemeen:
1. Giri
2. Van Wely
3. Van Kampen
4. Bok
5. Ernst
6. l’Ami
7. Tiviakov
8. Pruijssers

5,5
4,5
4
4
3,5
3
2,5
2,5

Vrouwen:
1. Haast
2. Peng,
3. Lanchava
4. Kazarian
5. De Jong-Muhren
6. Hortensius
7. Paulet
8. Ratsma

5,5
5
4,5
4,5
3
2
2
1,5

NK Rapid Amstelveen
De Nederlandse kampioenen Anne Haast en Anish Giri toonden zich ook de sterksten op het NK rapid
dat op 4 oktober werd gehouden in Amstelveen. Beiden behaalden ook in deze discipline de NK-titel met
allebei een score van 6,5 uit 7. Het NK rapid was het slotstuk van de ‘schaakweek Amstelveen’.
ONK Dieren
Dimitri Reinderman is in Dieren voor de eerste keer Open Nederlands kampioen geworden. De
Amsterdammer verloor van Erwin l’Ami maar scoorde er verder lustig op los. Met 7 uit 9 scoorde hij
evenveel punten als grootmeester Ikonnikov maar de titel ging naar Reinderman op grond van zijn betere
weerstand. De derde plaats werd onder andere gedeeld door Erwin l’Ami en Jorden van Foreest.
Zomertoernooien
Leiden
De Engelse grootmeester David Howell was de sterkste in het Leiden Chess Tournament. Met 8,5 uit 9
scoorde hij 1,5 punt meer dan de Israëlische grootmeester Postny. Met 6,5 uit 9 werd Predrag Nikolic
ongedeeld derde.
Zeeland
Ook in het Hogeschool Zeeland toernooi ging een buitenlandse topper met de eerste prijs aan de haal.
Baadur Jobava scoorde 8 uit 9 en bleef daarmee een goed presterende Jorden van Foreest een halfje
voor. Gedeeld derde werden onder andere Jan Werle en Hugo ten Hertog.

Kadervorming
Lopende cursussen
In Deventer, Purmerend, Amsterdam en in Naaldwijk is een cursus Schaaktrainer 1 van start gegaan. In
totaal nemen 23 cursisten hieraan deel.
De cursus Schaaktrainer 2 is van start gegaan in Haarlem met 19 cursisten.
In Leusden zijn 5 cursisten gestart met de cursus Scheidsrechter A.

Afgeronde cursussen
De cursus Scheidsrechter A in Landgraaf die van start is gegaan met zes deelnemers, leverde drie
geslaagden op.
Voor de cursussen Schaaktrainer 1 in Helmond, in Hoogland en in Eindhoven hebben respectievelijk vier,
tien en vier deelnemers hun diploma in ontvangst genomen. Van deze drie cursussen zullen een aantal
cursisten hun examenles nog houden.
Afgerond zijn de volgende cursussen Schaaktrainer 1: Bussum, Giessenburg en Maarssen met
respectievelijk tien, zeven en zeven geslaagden.
De cursus Schoolschaaktrainer Den Haag is afgerond. Hier hebben in totaal drie deelnemers hun
diploma van Schaaktrainer 1 mogen ontvangen.
De cursus Schaaktrainer 2 in Leiden is succesvol verlopen. Vijf cursisten mochten het diploma
Schaaktrainer 2 ontvangen, één cursist dient zijn portfolio’s nog in te leveren.
Bij de cursus Schaaktrainer 2 te Spijkenisse behaalden vier cursisten hun diploma. Twee cursisten
dienen hun portfolio’s nog in te leveren.
In Amsterdam, cursus Scheidsrechter A, zijn 6 van de 8 cursisten geslaagd. De cursus Scheidsrechter C
in Rotterdam leverde 8 geslaagden op, waarvan 5 geslaagd zijn als Nationaal Arbiter.
Vijf cursisten van de cursus Indelingsdeskundige B 2014 (Utrecht) zijn voor hun herexamen opgegaan.
Slechts één van de herexamenkandidaten is alsnog geslaagd en mag zich Nationaal Arbiter noemen.
Bijscholingen
Op 19 september is de tweejaarlijkse Themadag voor Schaaktrainers in Arnhem gehouden.
Voor het eerst werden er naast de workshops voor Schaaktrainers ook workshops voor bestuursleden
van schaakverenigingen gehouden. In totaal waren er twaalf verschillende workshops.
Aan de themadag namen 130 deelnemers deel. Hiervan hadden 62 deelnemers een bestuursfunctie,
waren 55 deelnemers in het bezit van een Schaaktrainerdiploma en hadden 25 deelnemers geen
geregistreerde functie bij een schaakvereniging.
Commissie Kadervorming
De Commissie Kadervorming heeft het vernieuwde lesmateriaal van de cursus Schaaktrainer 1
goedgekeurd. Het lesmateriaal is aangepast aan nieuwe technieken en aan de huidige lesmethodiek.
De Commissie Kadervorming heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd om wijzigingen in de reglementen
met betrekking tot Kadervorming vast te stellen. Het bestuur heeft dat advies overgenomen.
De eerste wijziging betrof de verantwoordelijkheid voor het lesmateriaal. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van het lesmateriaal ligt nu bij de examencommissie van de betreffende opleiding. De tweede
wijziging betrof de inhoud van de reglementen behorende bij Kadervorming, deze zijn nu op elkaar
afgestemd. Tevens zijn de exameneisen behorende bij alle kaderopleidingen door het Algemeen Bestuur
vastgelegd.

Topschaak
Anish Giri
 Anish Giri is in het laatste Grand Prix toernooi in Khanty-Mansiysk geëindigd op 50%. Dat was zeker
geen bijzonder resultaat maar wel bijna conform zijn rating. Dit was het laatste Grand Prix toernooi
van deze cyclus. De kwalificatieplaatsen voor het Kandidatentoernooi 2016 gingen naar Caruana en
Nakamura.
 In het Norway Chess toernooi is Anish op de vierde plaats geëindigd met een score van 5,5 uit 9. Met
een punt meer won de Bulgaar Topalov het elitetoernooi. Opvallend was de matige score van
wereldkampioen Carlsen (3,5 uit 9).
 Anish werd in Amsterdam voor de vierde keer Nederlands Kampioen.
 Anish is gedeeld tweede geworden in de Sinquefield Cup in St Louis. Dit toernooi was de tweede leg
in de zogenaamde Grand Chess Tour.
e
 Op de FIDE ranglijst van oktober staat Anish op de 5 plaats met een rating van 2798. De hoge
klassering van Anish op de ranglijst betekent dat hij zich vrijwel zeker plaatst voor het
Kandidatentoernooi in maart 2016.
 Anish heeft de halve finales van de World Cup in Bakoe (Azerbeidzjan) bereikt. In de halve finales
verloor hij van Peter Svidler.
In een gesprek met de afdeling Topsport van NOC*NSF toonde de sportkoepel zich onder de indruk van
de geboekte progressie.
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Nieuwe grootmeesters
Twan Burg heeft in Hongarije zijn derde grootmeesternorm behaald en heeft daarmee aan alle eisen voor
de titel voldaan.
Jorden van Foreest behaalde zijn derde norm op het WK Junioren, en is nu de jongste in Nederland
geboren grootmeester ooit.
EK Landenteams
De teams voor het EK Landenteams (12-23 november 2015 in Reykjavik) zijn bekend.
Het mannenteam bestaat uit Anish Giri, Loek van Wely, Sergey Tiviakov, Ivan Sokolov en Erwin l’Ami.
Als coach gaat mee Vladimir Tukmakov.
Het vrouwenteam bestaat uit Anne Haast, Zhaoqin Peng, Tea Lanchava, Bianca de Jong-Muhren en
Anna-Maja Kazarian. Als coach is aangesteld de Oekraïense grootmeester Myhaylo Oleksienko. Jeroen
Bosch gaat mee als extra trainer op verzoek van de vrouwen en op kosten van de ChessQueens
stichting.
WK Junioren
Het WK Junioren werd van 1-16 september gespeeld in Khanty-Mansiysk. Namens Nederland namen
Jorden van Foreest en Benjamin Bok deel. Beide Nederlanders waren steeds bovenin het klassement te
vinden, maar kwamen uiteindelijk te kort voor een medaille. Coach in Rusland was Loek van Wely.
Wereldkampioen werd de Rus Antipov.
Eindstand na 13 ronden:
1. Antipov
10
2. Duda
10
3. Bluebaum
9
4. Loiseau
8,5
5. Bok, Van Foreest, en anderen 8

Talentontwikkeling
Technische Commissie (TC) en talentstatussen
Op 20 mei is de TC bijeengekomen om de selecties voor de uitzendingen vast te stellen. Dit gebeurde op
basis van de vernieuwde Notitie Uitzendingen. Een aantal selectiecriteria in deze notitie zal nog wat
scherper omschreven moeten worden.
Op 11 augustus zijn de talentstatussen voor het komende seizoen vastgesteld. Feitelijk worden alleen de
beloftestatussen door de TC besproken, de overige statussen (TOP, JO, IT en NT) worden op basis van
harde ratinggrenzen ‘automatisch’ vastgesteld.
In totaal zijn ditmaal 38 statussen toegekend: 3 TOP, 3 Jong Oranje, 4 Internationaal Talent, 17 Nationaal
Talent en 11 Beloftestatussen. Alle statushouders worden aangemeld bij NOC*NSF. Voor de drie
hoogste statussen is er financiële ondersteuning van het trainingsprogramma.
Uitzendingen
Voor de jeugduitzendingen worden spelers geselecteerd op basis van prestatie op het NK, talentstatus en
rating.
Een verslag van het WK Junioren is te vinden bij Topschaak.
Het EK Jeugd werd gehouden in Porec (Kroatië) van 20 september tot 1 oktober. Dit toernooi was prima
georganiseerd en ook zeer succesvol voor de Nederlandse deelnemers. Anna-Maja Kazarian werd
Europees Kampioene bij de meisjes t/m 16 jaar met de fraaie score van 7,5 uit 9. Een formidabele
prestatie!
In dezelfde categorie greep Maaike Keetman met 6,5 uit 9 maar net naast de medailles. Datzelfde gold
voor Catheleijne Sanders, die bij de meisjes t/m 18 jaar met 6 uit 9 vriend en vijand verraste, op papier
was zij in de achterhoede geplaatst. Het trio vierde plaatsen werd gecompleteerd door Robby Kevlishvili
t/m 14 jaar, ook hij scoorde 6,5 uit 9. De delegatie bestond uit 15 deelnemers en 4 coaches.
Het WK Jeugd is op 24 oktober begonnen in Halkidiki (Griekenland) en duurt nog tot 6 november. De
Nederlandse ploeg bestaat uit 7 spelers en 2 coaches. Anna-Maja Kazarian zou ook deel uit maken van
dit team maar trok zich een week voor aanvang terug vanwege een te volle agenda. Twee dagen voor
aanvang van het WK wilde zij terugkeren op deze beslissing maar toen was het te kort dag voor de KNSB
om dit nog goed te kunnen organiseren.
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De jeugdinterland tegen België vond plaats op 17 en 18 oktober in het fraaie Museum Aan de Stroom in
Antwerpen en was wederom perfect georganiseerd. Ditmaal won onze ploeg de strijd aan 20 borden over
vijf ronden met ruimere marge dan vorig jaar: alle vijf matches werden door ons gewonnen met als
eindstand 38,5-61,5. Met name in de jongste categorieën (t/m 10 en t/m 12 jaar) was Nederland
oppermachtig.
Het Schaakfestival in Groningen rondom kerst gaat weer door en wij kunnen daar opnieuw terecht met
onze uitzending ‘op de boot’. Ongeveer 14 deelnemers begeleid door 3 coaches zullen hier aan
deelnemen.
Stertrainingen
Met ingang van dit seizoen worden de stertrainingen in een nieuwe opzet georganiseerd. Een klein aantal
groepen (in Leiden, Groningen en Eindhoven) blijft onder de paraplu van de KNSB maar het merendeel
wordt door diverse partners in den lande georganiseerd. Wat dat betreft is de nieuwe opzet een succes:
er zijn diverse nieuwe aanbieders en het aantal groepen is toegenomen.
De KNSB heeft een nieuwe site (www.stertrainingen.nl) gelanceerd en hier omheen de nodige publiciteit
gemaakt. Op deze site zijn alle trainingsgroepen overzichtelijk gepresenteerd met een directe link naar de
mogelijkheid om aan te melden.
Trainingsweekend
Het vorige trainingsseizoen is eind juni afgesloten met het trainingsweekend in de Stayokay in Arnhem.
Met 40 deelnemers was het weekend niet helemaal vol.
Het was een geslaagd weekend maar wat opviel was dat de opzet (13 uur training) niet volledig aansloot
bij de huidige groep deelnemers (schakers uit de lagere stergroepen). In het verleden was dit weekend
de afsluiting van de centrale training en waren de deelnemers de jeugdtop van Nederland voor wie 13
uur trainen geen probleem was. Over de opzet van het centrale weekend in de toekomst wordt
nagedacht.
Mooie prestaties
In de zomermaanden waren natuurlijk bijna alle jeugdtalenten actief op de diverse zomertoernooien met
dus ook de nodige goede prestaties.
Naast haar Europese titel viel Anna-Maja Kazarian op met een prachtig resultaat bij het NK vrouwen.
Jorden van Foreest eindigde zowel in Dieren als in Vlissingen in de top en won de nodige ratingpunten.
Inmiddels heeft hij de GM-titel binnengehaald en een plek in de Nederlandse top tien lijkt niet ver weg.
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