Aan de (plaatsvervangende)
leden van de Bondsraad

betreft

kenmerk

Datum

Bondsraadvergadering 17 juni 2017

17/AZbr/494/DT

23 mei 2017

Geachte leden van de Bondsraad,
Bijgevoegd treft u de stukken aan voor de Bondsraadvergadering van 17 juni aanstaande.
De locatie van de vergadering is:
NDC Den Hommel - aanvang 10.30 uur.
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
tel. 030-2759988
www.ndcdenhommel.nl
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een drankje.
Bereikbaarheid NDC Den Hommel
• Met openbaar vervoer vanaf Utrecht CS:
- Tram richting Nieuwegein of IJsselstein. Halte 24 Oktoberplein Zuid (10 minuten lopen).
- Of: Buslijn 5, halte Den Hommel (op de Pijperlaan, 5 minuten lopen)
• Met eigen vervoer
Parkeren kan gratis voor de deur
Vertrouwend op uw aanwezigheid,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND,

Dharma Tjiam
directeur

bijlagen: agenda en stukken
cc:
leden van verdienste en overige belangstellenden
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 17 juni 2017 in NDC Den Hommel in Utrecht
aanvang 10.30 uur
17/AZbr/494./DT

Van 10.30 – 10.45 zullen OSBO, SBO en SGS een toelichting geven op de voortgang van hun
plannen voor samenwerking.
1. Opening (10.45 – 10.50)
2. Mededelingen en ingekomen post (10.50 – 10.55)
3. Wijzigingen samenstelling bestuur (10.55 – 11.00)
- Herbenoeming dhr. J.P. Wissink (17/AZab/495/DT)
4. Financiële Zaken (11.00 – 11.40)
- Jaarrekening 2016 (17/FZrap/413/DT)
NB De papieren versie van de jaarrekening, door het bestuur ondertekend, ligt ter inzage op het
bondsbureau en zal ook ter inzage worden meegenomen naar de Bondsraadvergadering.
- Verslag FAC (17/FZfac/496/JPdV)
5. Jaarverslag 2016 (17/AZaz/497/BB) (11.40 – 12.00)
6. Lunch (12.00 – 12.45)
7. Inschrijfkosten KNSB-competitie (12.45 – 12.50)
- Voorstel afschaffen papieren competitiegids (17/WZcom/424/JB)
e
- Voorstel inschrijfkosten KNSB-competitie 4 klasse en verder (17/WZcom/426/JB)
8. Voorstel werkgroep competitie ‘Scheiden competities’ (12.50 – 13.40)
- Voorstel scheiden regionale en KNSB-competitie (17/WZcom/425/JB)
- KNSB-competitiereglement 2018-2019 en verder (17/WZcom/323/JB)
- Beantwoording vragen BR dec. 2016 (17/WZcom/427/JB)
- Tijdpad proces en samenstelling werkgroep (17/WZcom/428/JB)
9. Voorstel NHSB reiskosten KNSB-competitie (13.40 – 13.55)
- Voorstel NHSB opheffen reiskostenregeling KNSB-competitie (17/WZcom/498/DT-NHSB)
10. Voorstel NHSB vertegenwoordiging regionale bonden (13.55 – 14.10)
- Voorstel NHSB inkrimping vertegenwoordigingseis regionale bonden (17/WZcom/499/DTNHSB)
11. Stukken ter info (14.10 – 14.15)
- Rapportage aan Bondsraad (17/AZbr/500/BB)
- Tijdpad MJBP (17/AZbr/501/DT)

Wordt nagezonden
Wordt nagezonden

12. Concept notulen Bondsraad 10 december 2016 (14.15 – 14.25)
- Concept notulen Bondsraad 10 december 2016 (17/AZbr/127/MS/eb)
NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar
aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 12 juni 2017 via
mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden
gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.
13. Rondvraag (14.25 – 14.30)
14. Sluiting (14.30)
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
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(Plaatsvervangende leden) bondsraad
Algemeen Bestuur
Herbenoeming lid Algemeen Bestuur
Ter besluitvorming
23 mei 2017
17/AZab/495/DT

Herbenoeming dhr. J.P. Wissink

In het najaar van 2016 liep de bestuurstermijn af van dhr. J.P. Wissink. Zijn herbenoeming stond
echter niet op de agenda van de Bondsraadvergadering van 10 december 2016.

Voorstel: de heer J.P. Wissink met terugwerkende kracht te herbenoemen voor een tweede termijn
van drie jaar (maximaal drie termijnen).
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4.1TOELICHTINGCONTRIBUTIE

Realisatie2016
verenigingsleden
aantalverenigingsleden
senioren
jeugd
bijzonderebonden
totaal
tarievenverenigingsleden
senioren
jeugd
bijzonderebonden
contributie
senioren
jeugd
bijzonderebonden
totaal
contributieoverzicht
verenigingsleden
korting
persoonlijkeleden
subtotaal
internetschaak
schoolschaak
overig
totaal

kwartaal1 kwartaal2 kwartaal3 kwartaal4
11.777
4.972
353
17.102

11.969
5.569
354
17.892

12.044
5.841
354
18.239

11.224
4.339
334
15.897

10,28
5,14
3,83

10,28
5,14
3,83

10,28
5,14
3,83

10,34
5,17
3,85

121.068
25.556
1.352
147.976
kwartaal1
147.976
Ͳ32
9.579
157.523

jaartotaal

123.041 123.812 116.056 483.977
28.625 30.023 22.433 106.636
1.356 1.356 1.286 5.350
153.022  155.191  139.775  595.963

kwartaal2 kwartaal3 kwartaal4 jaartotaal
153.022 155.191 139.775 595.963
Ͳ32 Ͳ33 Ͳ30 Ͳ127
9.579
152.990  155.158  139.745  605.415
12.458
51.557
1.950
157.523 152.990  155.158  139.745  671.380

inbegroting
595.000
9.000
604.000
17.000
17.000
2.000
640.000
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4.2SPECIFICATIEOVERIGEBATEN

Overigeopbrengsten
SwissMasterenverhuurmaterialen
Advertentiesbondsblad
Advertentieswebsite
Diverseposten

Totaaloverigebaten

Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

3.292
7.415
1.454
11.603
23.764

3.000
7.000
Ͳ
10.000
20.000

3.086
7.899
282
9.915
21.182

23.764

20.000

21.182
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4.3SPECIFICATIEBELEIDSTERREINEN
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

7.415
1.454
8.869

7.000
Ͳ
7.000

7.899
282
8.181

84.135
9.674
93.809

77.000
8.000
85.000

80.323
2.523
82.846

Toegewezenpersoneelslasten

6.865

4.949

21.143

SaldoBondsblad&Website

 Ͳ91.805

 Ͳ82.949

Ͳ95.808

Sponsoringbreedteschaak

Ͳ
36.867

Ͳ
36.000

Ͳ
36.046

Volwassenencursusinternet
Examensendiploma's
Subsidiesportparticipatie

2.455
4.027
30.385

2.000
4.000
30.000

1.975
3.985
30.086

22.203
3.526
500
1.363
46.518
19.067
Ͳ
93.177

25.000
2.000
Ͳ
2.000
16.000
25.000
Ͳ
70.000

27.362
2.956
Ͳ
1.636
26.591
21.021
Ͳ
79.566

Toegewezenpersoneelslasten

53.985

55.174

63.812

SaldoBreedteschaak

 Ͳ110.295

 Ͳ89.174

Ͳ107.332

Bondsblad&Website
BATEN
Advertentiesbondsblad
Advertentieswebsite

LASTEN
Bondsblad
Website

Breedteschaak

LASTEN
Ledenwerving&verenigingsondersteuning
Volwassencursusinternet
Cursusvoorvolwassenen
Examensendiploma's
Schoolschaak
Internetschaak
Overigbreedteschaak
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VERVOLG4.3SPECIFICATIEBELEIDSTERREINEN
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

8.870
1.690
Ͳ
10.560

11.000
2.000
Ͳ
13.000

15.295
3.238
7.200
25.733

15.821
2.959
3.987
600
23.367

24.000
8.000
2.000
1.000
35.000

39.782
13.603
677
772
54.834

Toegewezenpersoneelslasten

29.797

28.269

27.425

SaldoKadervorming

 Ͳ42.604

 Ͳ50.269

Ͳ56.526

0
3.180
82.114
Ͳ
85.294

Ͳ
3.000
82.000
Ͳ
85.000

3.345
Ͳ
83.790
Ͳ
87.135

29.133
11.471
3.180
54.823
35.304
2.795
110
136.816

29.000
13.000
3.000
55.000
29.000
3.000
1.000
133.000

27.698
20.483
Ͳ
56.397
33.176
3.063
5
140.822

Toegewezenpersoneelslasten

32.298

32.576

41.407

SaldoTopschaak

 Ͳ83.820

 Ͳ80.576

Ͳ95.094

Kadervorming
BATEN
Schaakdidactischecursussen
Arbiterscursussen
Subsidieopleidingen

LASTEN
Schaakdidactischecursussen
Arbiterscursussen
Ontwikkelingnieuwmateriaal
Overigkadervorming

Topschaak
BATEN
Landenwedstrijddames
EK/WKindividueelheren/dames
Subsidietopschaak
Sponsoringtopschaak

LASTEN
Landenwedstrijdheren
Landenwedstrijddames
EK/WKindividueelheren/dames
TrainingsͲenwedstrijdprogrammaheren
NKherenendames
OpenNK
Overigtopschaak
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VERVOLG4.3SPECIFICATIEBELEIDSTERREINEN
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

11.749
6.172
16.268
350
6.425
40.964

10.000
6.000
18.000
Ͳ
Ͳ
34.000

26.214
13.964
21.348
3.800
Ͳ
65.326

19.121
6.425
11.162
22.083
193
58.984

20.000
Ͳ
11.000
25.000
2.000
58.000

37.915
Ͳ
20.231
29.626
3.559
91.331

Toegewezenpersoneelslasten

36.736

37.065

48.305

SaldoTalentontwikkeling

 Ͳ54.756

 Ͳ61.065

Ͳ74.310

7.880
2.008
9.888

8.000
3.000
11.000

7.705
1.900
9.605

7.803
113
9.121
6.239
2.931
1.809
28.016

7.000
1.000
8.000
11.000
4.000
1.000
32.000

6.481
70
9.803
6.705
4.785
1.995
29.839

Toegewezenpersoneelslasten

20.769

22.435

29.056

SaldoJeugdschaak

 Ͳ38.897

 Ͳ43.435

Ͳ49.290

Talentontwikkeling
BATEN
KNSBjeugdtrainingen
WKjuniorenenWKjeugd
EKjeugd
Overigeuitzendingen
NOC*NSFLeov.d.Karfonds

LASTEN
KNSBjeugdtrainingen
StageLeov.d.Karfonds
WKjuniorenenWKjeugd
EKjeugd
Overigtalentontwikkeling

Jeugdschaak
BATEN
Jeugdclubcompetitie
NKSchoolschaak

LASTEN
NJK(10,12,14,16,20)
ONJKenoverigeeendagsͲNJK's
Jeugdclubcompetitie
NKschoolschaakenscholencompetitie
Internetgrandprix
Overigjeugdevenementen
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VERVOLG4.3SPECIFICATIEBELEIDSTERREINEN
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

116.130
116.130

102.000
102.000

108.938
108.938

111.078
651
5.571
117.300

104.000
1.000
6.000
111.000

106.201
1.031
5.259
112.491

Toegewezenpersoneelslasten

25.391

20.145

19.455

SaldoWedstrijdschaak

 Ͳ26.561

 Ͳ29.145

Ͳ23.008

BATEN
Totaal

825.896

794.000

804.234

LASTEN
Totaal

114.275

168.999

120.924

Toegewezenpersoneelslasten

135.759

153.388

190.122

Bijzonderepersoneelslasten

8.442

Ͳ

119.000

SaldoAlgemeen

 567.420

471.613

374.188

Saldobeleidsterreinen

Ͳ448.738

Ͳ436.613

Ͳ501.368

Financiëlebatenenlasten
Batenenlastenvoorgaandejaren

Ͳ635
292

Ͳ
Ͳ

Ͳ391
1.854

Saldostaatvanbatenenlasten

 118.339

 35.000

Ͳ125.717

Wedstrijdschaak
BATEN
KNSBͲcompetitieenbeker

LASTEN
KNSBͲcompetitieenbeker
OndersteunendiverseNK's
KNSBͲrating

Algemeen
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4.4SPECIFICATIEVANDEIMMATERIËLEVASTEACTIVA

IMMATERIËLEVASTEACTIVA

IT
software

Totaal

Standbeginboekjaar
Aanschafwaarde
Cumulatieveherwaardering
Cumulatieveafschrijvingen
Boekwaarde

67.852
Ͳ
Ͳ13.511
 54.341

67.852
Ͳ
Ͳ13.511
54.341

Wijzigingenboekjaar
Investeringen
Herwaardering doorstelselwijziging
Afschrijvingen
Saldowijzigingen

19.384
Ͳ
Ͳ5.718
 13.666

19.384
Ͳ
Ͳ5.718
13.666

Standeindeboekjaar
Aanschafwaarde
Cumulatieveherwaardering
Cumulatieveafschrijvingen
Boekwaarde

87.236
Ͳ
Ͳ19.229
 68.007

87.236
Ͳ
Ͳ19.229
68.007

4.5SPECIFICATIEVANDEMATERIËLEVASTEACTIVA

MATERIËLEVASTEACTIVA

KantoorͲ
pand

IT
hardware

Inventaris

Materiaal

Totaal

Standbeginboekjaar
Aanschafwaarde
Cumulatieveherwaardering
Cumulatieveafschrijvingen
Boekwaarde

225.000
Ͳ
Ͳ
 225.000

14.986
Ͳ
Ͳ12.493
 2.493

6.852
Ͳ
Ͳ6.288
 564

10.594
Ͳ
Ͳ5.720
4.874

257.432
Ͳ
Ͳ24.501
232.931

Wijzigingenboekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Saldowijzigingen

Ͳ
Ͳ
Ͳ
 Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ1.663
 Ͳ1.663

1.964
Ͳ
Ͳ928
 1.036

Ͳ
Ͳ218
Ͳ456
Ͳ674

1.964
Ͳ218
Ͳ3.047
Ͳ1.301

Standeindeboekjaar
Aanschafwaarde
Cumulatieveafschrijvingen
Boekwaarde

225.000
Ͳ
 225.000

14.986
Ͳ14.156
 830

8.816
Ͳ7.216
 1.600

10.376
Ͳ6.176
4.200

259.178
Ͳ27.548
231.630
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4.6OVERIGESPECIFICATIES
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

12.458
2.455
Ͳ
14.913

17.000
2.000
20.000
39.000

13.240
1.975

15.805
3.526
Ͳ
2.931
3.262
25.524

20.000
2.000
5.000
4.000
Ͳ
31.000

17.184
2.956
88
4.785
3.749
28.762

 Ͳ10.611

 8.000

Ͳ13.547

605.414
104.717
8.869
719.000

604.000
104.250
7.000
715.250

607.096
104.910
8.181
720.187

463.684
93.809
557.493

522.000
85.000
607.000

680.258
82.846
763.104

161.507

108.250

Ͳ42.917

Internetschaak
BATEN
Contributieinternetleden
Eigenbijdragetrainingvolwassenen
Subsidiedoorinternetleden

LASTEN
Internetaccounts
Trainingvolwassenen
SchaakchallengeenNKVO
JeugdGrandPrix
Overigeevenementen

Totaalsaldointernetschaak

15.215

Dekkingvastekosten
BATEN
Contributiealgemeen
Subsidiealgemeen(75%)
Batenbondsbladenwebsite

LASTEN
Lastenalgemeen
Lastenbondsbladenwebsite

Totaaldekkingvastekosten
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Bondsraad
Financiële Adviescommissie (FAC)
Advies FAC aan de Bondsraad van 17 juni 2017
Algemeen Bestuur, D. Tjiam
Ter advisering
23 mei 2017
17/FZfac/496/JPdV

Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad van juni 2017
Op 18 mei 2017 heeft de FAC overleg gehad over de jaarrekening 2016 met de penningmeester (Aart
Baas) en de directeur (Dharma Tjiam) van het bondsbureau. In dit verslag treft u de bevindingen van
de FAC over de inhoud van de jaarrekening, en andere relevante onderwerpen.
1. Jaarrekening
1.1 Algemeen
De communicatie met betrekking tot de stukken, evenals de vormgeving van de stukken verliep dit
jaar niet optimaal. De FAC had in eerste instantie enkele schoonheidsfouten ontdekt, en op basis
daarvan is een nieuwe jaarrekening opgesteld en gedeeld met de FAC.
De FAC concludeert dat de continuïteit onder druk is komen te staan bij de transitie van het grote
aantal bestuurders. De FAC zal derhalve in de (nabije) toekomst extra nadruk leggen op het
monitoren van de juistheid en volledigheid van de (financiële) verslaglegging, om inhoudelijke
problemen tijdig te signaleren en te communiceren. Voor de jaarrekening over 2016 is de FAC van
mening dat het een getrouw beeld geeft van het betreffende boekjaar.
Echter, gezien de onzorgvuldigheden voornamelijk van cosmetische aard waren, ziet de FAC geen
noodzaak tot het instellen van verdere onderzoeken.
Bovendien heeft de FAC gemerkt dat er door de nieuwe medewerkers een hoop zaken opgepakt
lijken te worden, en dat dit met een juiste insteek gebeurt. De bedoeling is dat in het najaar hiervan
verslag gedaan wordt op de bondsraad, en dat dit zich ook uit in het meerjarenbeleidsplan (MJBP)
van 2018-2021. De FAC heeft dan ook een aantal vraagstukken en suggesties meegegeven, waarvan
verdere uitwerking in het najaar vorm zal krijgen. Binnen de FAC heerst het vertrouwen dat er
serieus werk gemaakt zal worden van deze vraagstukken, en ziet geen noodzaak tot aanvullende
verzoeken of maatregelen.
1.2 Balans
In de jaarrekening ontbraken de solvabiliteit en de liquiditeit. De solvabiliteit is een maatstaf die een
indicatie geeft van de mate waarin een organisatie op de lange termijn aan zijn schulden kan
voldoen, door te kijken naar de daar tegenoverstaande bezittingen. De minimale eis die we hierbij
hanteren is 0,3, en 2016 wordt afgesloten met een solvabiliteitswaarde van 0,55 (0,31 in 2015). De
waarde is hiermee ruim voldoende, en de FAC ziet op dit gebied dan ook geen enkel probleem. De

liquiditeit was de afgelopen jaren een ander verhaal. Deze waarde geeft namelijk waar in welke mate
een organisatie op de korte termijn (binnen een jaar) aan zijn kortlopende schulden kan voldoen,
door gebruik te maken van de kortlopende bezittingen (kas-/bankgelden en andere zaken die op
korte termijn kas-/bankgelden opleveren). De ondergrens hiervoor is 1,0, en 2016 wordt afgesloten
met een liquiditeitswaarde van 1,48 (0,84 in 2015). Gezien de waarde eind 2015 ondermaats was
(o.a. als gevolg van de reorganisatie), heeft de FAC dit nauwlettend in de gaten gehouden, door
aanvullende (gedetailleerdere) gegevens op te vragen en te analyseren. Op dit moment is de FAC
echter van mening dat het verscherpte toezicht niet langer nodig is, gezien de buffer weer op peil is.
Op termijn kan dit echter weer een punt van aandacht worden, doordat bijvoorbeeld inkomsten in
de toekomst tegen kunnen vallen.
1.3 Opmerkingen m.b.t. de staat van baten en lasten
De FAC zie het grote positieve resultaat als een welkome (eenmalige) aanvulling van de reserves. Dit
is de hoofdoorzaak van de verbeterde liquiditeit, en de FAC acht het derhalve verstandig dat de KNSB
het geld derhalve heeft gereserveerd, in plaats van uitgegeven. Voor komende jaren zal gestreefd
moeten worden naar een beter sluitende en nauwkeuriger begroting. Daarbij zal rekening gehouden
moeten worden met de in potentie teruglopende inkomsten vanuit het NOC*NSF.
Tegelijkertijd merkt de FAC ook op dat de frisse wind binnen de KNSB, op zoek is naar nieuwe
manieren om aan baten te komen. Hierbij zullen zowel de bondsraad alsook de FAC betrokken
worden in toekomstige discussies om dit vorm te geven.
2. Conclusie
De FAC adviseert de bondraad de jaarrekening 2016 goed te keuren.
Tilburg, 19 mei 2017
De Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries (voorzitter)
A. v.d. Heide
J.A. Poland
K. Koper
H. Oosterhout

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016
Definitief 16 mei 2017

17/AZaz/497/BB

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave

1

Inleiding

5

2

Breedteschaak

6

3

Kadervorming

8

4

Talentontwikkeling

10

5

Topschaak

12

6

Wedstrijdschaak en evenementen

15

7

Communicatie en sponsoring

20

8

Organisatie

21

9

Buitenlandse zaken

22

10

Jaarrapportage bijzondere bonden

22

11

In memoriam

24

12

KNSB-onderscheidingen

24

BIJLAGE 1

UITSLAGEN EN KAMPIOENEN

25

BIJLAGE 2

NEDERLAND IN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

30

BIJLAGE 3

TOERNOOIEN

31

BIJLAGE 4

BEHAALDE TITELS BIJ DE FIDE

33

BIJLAGE 5

COMMISSIES

34

BIJLAGE 6

BESTUUR EN BONDSBUREAU

37

BIJLAGE 7

OVERZICHT AANTAL LEDEN

38

Ondertekening

39

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

1

Voorwoord

2016 is een bewogen jaar geweest voor de KNSB. De in 2015 aangekondigde reorganisatie is uitgevoerd en dat
heeft een grote impact gehad. In de eerste plaats en vooral voor de personen die door de reorganisatie direct
werden getroffen. Maar ook voor de overige medewerkers op het bondsbureau.
Ook op andere vlakken was er volop beweging. Het bestuur is grotendeels van samenstelling veranderd. In het
najaar heeft de directeur aangekondigd te zullen vertrekken bij de KNSB.
Toch is het werk op het bondsbureau goed doorgegaan. Naast alle reguliere werkzaamheden was er ook ruimte
voor nieuwe activiteiten, zoals de ontwikkeling van de nieuwe websites www.schaken.nl en
www.schaakbond.nl.
We zijn in Nederland bevoorrecht met veel enthousiaste vrijwilligers en professionals die hard werken aan een
bloeiend schaakleven! Dat is met name goed zichtbaar in de groei van het aantal schoolschaakleden met ca.
1000 kinderen. Daardoor is het totale ledenaantal bij de KNSB gestegen. Zowel het aantal Chessity leden is fors
gestegen als het aantal scholierenleden die collectief via de stappenmethode les krijgen.
Een zorgpunt blijft de daling van het aantal verenigingsleden. Het aantal jeugdleden steeg weliswaar licht, maar
helaas was er een iets grotere daling bij de volwassen leden. Het belang om de bestaande schaakclubs vitaal te
houden en nieuwe clubs goed te ondersteunen blijft daarmee onverminderd groot. De club is essentieel om
mensen een duurzame schaakomgeving te bieden.
Ook het aantal internetleden daalt. Mogelijk heeft dat te maken met de technische problemen met de web
based versie van Playchess. Aandacht voor een goed internetschaakplatform blijft nodig, want internetschaak
is een goede aanvulling op het bordschaak – en voor sommigen een prima vervanging.
De ledenontwikkeling ziet er als volgt uit:
Ledenaantal einde jaar
Verenigingsleden
Schoolschaak
Internetschaak
Overige individueel
Totaal

2010
17.767
1.014
1.414
560
20.755

2011
17.614
777
1.730
492
20.613

2012
17.454
816
2.326
406
21.002

2013
17.262
851
2.474
439
21.026

2014
16.895
928
2.567
935
21.325

2015
16.682
2.038
2.206
965
21.891

2016
16.590
3.027
1.901
1.147
22.665

Op het gebied van Topschaak springt de wereldkampioenschapscyclus het meeste in het oog. Helaas is het
Anish Giri niet gelukt om het kandidatentoernooi te winnen. Hij wist een aantal veelbelovende stellingen niet
te verzilveren, waardoor hij zich niet kon mengen in de strijd om de eerste plaats. Verder heeft Jorden van
Foreest een grote stap gezet richting de internationale top door overtuigend het NK te winnen, voor
zevenvoudig kampioen Loek van Wely. Bij de dames won Anne Haast het NK voor de derde keer op rij.
Hoewel het jaarverslag per definitie terugkijkt, toch een kleine blik op de toekomst. Er zijn volop kansen voor
het schaken; schaken wordt steeds populairder. Het vrijwel geheel vernieuwde bestuur heeft een aantal
duidelijke ambities uitgesproken, samengevat in de termen verankeren, verrijken, verbinden en vernieuwen.
Een grote wens is dat ieder kind in Nederland de kans zou moeten hebben om met schaken in aanraking te
komen (verankeren). Schaken is immers gezond en leerzaam, en kan daarmee het leven van mensen verrijken
en ook de individuele mensen met elkaar verbinden. Met vernieuwing van het schaakaanbod worden alle
schakers (in clubverband of daarbuiten) goed bediend. Het is aan ons, de Nederlandse schaakwereld samen,
om deze kansen te grijpen. U doet toch ook mee?
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2

Breedteschaak

2.1

Verenigingen

Vitaliteit van schaakverenigingen
Voor het versterken van de verenigingen stonden pilots gepland in het kader van de vitale schaakvereniging. De
26 pilots waren gegroepeerd naar herintreders, jeugd t/m 12 jaar langer vasthouden, ouderen, vrouwen en
nieuwe locaties.
Bij de pilots vrouwenschaak en jeugd vanaf 12 jaar langer vasthouden deden vooral ervaren verenigingen mee,
die al veel met de betreffende doelgroepen deden. Deze ervaringen zullen als goede voorbeelden met andere
verenigingen worden gedeeld.
Bij de pilots ouderen en herintreders hebben zowel grotere als minder grote verenigingen deelgenomen. Deze
pilots liepen veel moeilijker en hebben ook aangetoond dat een geheel andere aanpak nodig is om de beoogde
doelgroepen (weer) aan het schaken te krijgen.
De pilot nieuwe locaties is nog niet gehouden, afgezien van een vereniging die een boot als nieuwe clublocatie
heeft gekozen.
Naar aanleiding van de nulmeting over de vitaliteit van schaakverenigingen in 2015 is aan regionale bonden
gevraagd een workshop ‘Vitaliteit van schaakverenigingen’ te organiseren. Het is niet gelukt deze
bijeenkomsten in 2016 te realiseren, vanwege geringe belangstelling vanuit de regionale bonden. Inmiddels is
duidelijk dat in 2017 alsnog enkele bijeenkomsten ingepland zullen worden.

Extra activiteit: Groen-stichting projecten
Als extra is een start gemaakt met jeugdprojecten met behulp van financiering van het bestemmingsfonds
Groen-Stichting. De gelden uit dit fonds zijn afkomstig van de D.J. Groen-stichting. In de geest van de
nalatenschap van dhr. Groen zijn deze gelden bestemd voor jeugd- en schoolschaak.
De projecten ontvangen maximaal € 1000 subsidie uit het fonds en hebben als doel schoolschaak- en
jeugdschaak te verbinden. Ze hebben allen een lokaal karakter en worden door een vereniging grotendeels zelf
uitgevoerd. De projecten tot nu toe laten vooral verschillende organisatievormen zien van naschoolse
schaakactiviteiten met kinderen.
Hierbij de toegekende projecten in 2016:
-

Schaakmodule middelbare scholen SV Lonneker

-

Jeugdproject SV Opening 64

-

Project Gorinchem SC De Giessen en Linge

-

Jeugdproject SV Oisterwijk

-

Schoolschaakclub Het Galjoen Den Haag

De Schoolschaakclub Het Galjoen is inmiddels opgericht en kent ca. 20 scholieren die wekelijks op maandag
tussen 16.00 en 17.00 uur in de Schilderswijk bijeenkomen om te schaken en schaakles te krijgen. De andere
vier projecten zullen grotendeels in 2017 worden uitgevoerd.
Verenigingsprijs
De snelst gegroeide verenigingen zijn ook in 2016 weer in het zonnetje gezet. JSC Magnus Leidsche Rijn won
voor de tweede keer deze prijs, een unicum. De prijs van € 1000 werd uitgereikt door de KNSB voorzitter. De
nummers 2 t/m 10 werden geëerd met een artikel op de KNSB website.
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Top 10 Verenigingsprijs 2016
Plts

Verenigingen

Verenigingen

Aanmeld

Afmeld

Saldo

1

JSC Magnus Leidsche Rijn

Utrecht Leidsche Rijn

73

42

31

2

S.V. Voorburg

Voorburg

34

8

26

3

HSG

Hilversum

27

3

24

4

S.V. Onesimus

Rotterdam

41

19

22

5

S.V. Botwinnik

Zoetermeer

30

12

18

6

HMC Den Bosch

Den Bosch

31

14

17

7

Meppeler S.V.

Meppel

22

7

15

8

SV Hoogland

Hoogland

36

22

14

9

S.V. Purmerend

Purmerend

31

17

14

10

SHTV

Den Haag

43

31

12

2.2

School- en jeugdschaak

Schoolschaakplan 6-9 jaar
De KNSB is in 2014 gestart met een toernooi voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs. Dit
toernooi bestaat uit lokale voorronden en een landelijke finale, ditmaal in Nijmegen. Met 277 deelnemers
tegen 248 in 2015 en 190 in 2014, was deze editie weer groter dan haar voorgangers. De groei komt omdat de
voorronden in aantal en omvang groeien. Dit jaar deden ruim 600 kinderen in de voorronde tegen een kleine
300 in 2014.
Lokale en regionale schoolschaakplannen
In 2016 zijn de lokale schoolschaakprojecten die de KNSB centraal coördineert, verder uitgebreid. In
Amstelveen en het Westland zijn succesvolle projecten gestart. In Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en
Eindhoven zijn tevens enkele nieuwe scholen en organisaties die aan de projecten gaan deelnemen. Bij deze
projecten staat de stappenmethode centraal. Er komen ook steeds meer scholen bij die Chessity gaan
gebruiken. Bij het project in Het Westland wordt bij de helft van de deelnemende Chessity gebruikt. De scholen
kiezen zelf, bij Chessity heb je immers ook voldoende pc’s en Internet nodig en dat is er niet altijd.
Chessity
Het onlineplatform Chessity kende in 2016 een geweldige opmars. In november kwamen meer dan 100
vrijwilligers en clubfunctionarissen bijeen om alle nieuwe ins en outs van dit leuke online schaakplatform te
bespreken. Inmiddels hebben al meer dan 70 scholen kennis gemaakt met Chessity en al meer dan 3.500
scholieren. Op de bijeenkomst in november werd ook duidelijk dat de clubs veel profijt van Chessity kunnen
hebben. De jeugd kan immers individueel in eigen tempo door de lesstof (en vele games) heen. Van het
kortingsaanbod van Chessity voor clubs werd dan ook veel gebruik gemaakt.
Square4chess
Halverwege 2016 kwam nog een nieuwe variant in beeld voor schoolschaak. Spelletjes op een 4 x 4 schaakbord
blijken een erg leuke manier om vaardigheden te oefenen. De focus ligt direct bij het schaakprobleem en de
kinderen worden niet afgeleid door een groot bord van 8 x 8. De ontwikkelaars Jozias Hillenkamp en Jop
Delemarre introduceerden deze variant bij de Open Nederlandse Jeugdschaakkampioenschappen in Borne
onder de noemer 468Chess en Square4chess verwijzend naar de grootte van het schaakbord dat gebruikt
wordt.
Inmiddels zijn er ook grote varianten van het spel uitgebracht voor buiten, met schaakhesjes voor de kinderen
zelf. Zeker voor het basisonderwijs is deze variant een geweldige toevoeging van het al zo rijke aanbod aan
schaaklesmaterialen.
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2.3

Internetschaak

Internettoernooien
Begin 2016 is op Playchess vooral de webbased versie ingezet om het Internetschaak verder populairder te
maken. Vanwege technische problemen was het platform op deze webbased versie echter niet zo stabiel als
men gewend was. Dit heeft de helft van de deelnemers gekost bij de maandelijkse jeugd Grand Prix
toernooien. In september hebben we besloten om weer terug te gaan naar de desktop versie. De deelname
nam gelijk weer toe.
Bij de tweewekelijkse zaterdagavond toernooien en ook bij het NK Internetschaak was nog niet overgestapt
naar de webbased versie. De daling van het aantal deelnemers is daar echter ook voor ingezet (- 50%). Reden
zijn waarschijnlijk de vele gratis alternatieven die inmiddels bestaan en de concurrentie van met name
Chess.com.
Cursus voor volwassenen via Internetschaak
In het najaar is weer een nieuwe cyclus trainingen voor volwassenen via Internetschaak (Playchess)
aangeboden. Het centrale thema dit jaar was “ruilen”. De werving verliep via de nieuwsbrief, website en email
aan de leden. De trainingen werden verzorgd door een team van landelijke trainers: Reinderman, Grooten,
Losekoot, Ris, Erwich, Peelen en Van de Oudeweetering.
Herman Grooten is in november tevens met hulp van de KNSB gestart met Chessbase TV met instructievideo’s
van zijn rubriek “Begrijp wat u doet”. De filmpjes zijn eerst live te bekijken en daarna via video’s. De eerste
filmpjes staan geheel open, maar daarna is een Premium Playchess account nodig om ze te bekijken.

3

Kadervorming

3.1

Schaakdidactische opleidingen

De doelstellingen voor de schaakdidactische opleidingen waren in 2016:
1) Tenminste 50 Schaaktrainers 1 opleiden.
2) Tenminste 30 Schaaktrainers 2 opleiden.
3) Tenminste 6 Schaaktrainers 3 opleiden.
4) Kennis van de toptrainers uitbreiden.
5) Bijscholing van trainers op het gebied van trainingsmethoden.
6) Het cursusmateriaal van de cursus Schaaktrainer 2 aanpassen aan de lesmethodiek, de nieuwste inzichten
en aansluitend maken aan de cursus Schaaktrainer 1.

Doelstelling 1) 50 Schaaktrainers 1
De doelstelling van tenminste 50 Schaaktrainers 1 opleiden in 2016, is gehaald. In 2016 waren er zestien
cursussen Schaaktrainer 1 met in totaal 154 deelnemers. Hiervan waren zes cursussen in 2015 van start
gegaan. Van de 154 deelnemers hebben tien cursisten zich uit de cursus teruggetrokken. De redenen hiervoor
waren divers, variërend van te hoog niveau tot ziekte. Uiteindelijk zijn in 2016 72 cursisten geslaagd en zeven
cursisten gezakt. De overige cursisten en de gezakte cursisten doen hun examen/herkansing in 2017.
Doelstelling 2) 30 Schaaktrainers 2
De doelstelling van tenminste 30 Schaaktrainers 2 opleiden in 2016, is nagenoeg gehaald. Er zijn drie cursussen
Schaaktrainer 2 van start gegaan met in totaal 26 deelnemers. Eén Schaaktrainer 2 cursus met 19 deelnemers
liep van 2015-2016. 29 Cursisten hebben in 2016 hun diploma Schaaktrainer 2 mogen ontvangen. Van
degenen die in 2016 zijn begonnen zullen tien cursisten in 2017 opgaan voor hun examen. Drie cursisten
hebben zich van de cursussen teruggetrokken. Drie cursisten zijn voor de toetsen gezakt en zullen deze
herkansen in 2017.
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Doelstelling 3) 6 Schaaktrainers 3
De doelstelling van tenminste 6 Schaaktrainers 3 opleiden in 2016 , is nagenoeg gehaald. In 2016 zijn vijf
cursisten geslaagd voor het diploma Schaaktrainer 3 (hiervan was 1 deelnemer van de cursus 2014-2015), één
cursist dient zijn examenles nog te geven en één cursist moest wegens ziekte met de cursus stoppen.
Doelstelling 4) Kennis van de toptrainers uitbreiden
In 2016 is geprobeerd om een bijscholing voor toptrainers te regelen. Hiervoor was te weinig animo en daarom
is de bijscholing geannuleerd.
Doelstelling 5) Bijscholing van trainers op het gebied van trainingsmethoden.
Er zijn diverse bijscholingsactiviteiten geweest.
In Noord-Brabant zijn verschillende verenigingen bezocht door een kaderdocent. De kaderdocent gaf
advies over de schaaktraining op de vereniging.
De NHSB heeft samen met DCA workshops in Haarlem georganiseerd op het gebied van orde en
mentale begeleiding. De KNSB heeft geholpen bij de werving voor de workshops.
Chessity heeft in november in Amersfoort een voorlichtingsdag gehouden. Alle facetten van het
schaken met Chessity op scholen en in clubverband werden uitgebreid belicht. Ook hier heeft de KNSB
geholpen met de werving.
Doelstelling 6) Cursusmateriaal
In 2016 is het lesmateriaal voor de cursus Schaaktrainer 2 herschreven en geïmplementeerd in de cursus.
De eerste cursus is in 2016 met het vernieuwde lesmateriaal begonnen. Naar aanleiding van de bevindingen
die uit deze cursus komen wordt het lesmateriaal in 2017 hier en daar nog aangescherpt.

Arbiteropleidingen
De doelstellingen voor 2016 met betrekking tot het opleiden voor de Arbiteropleidingen waren:
1. Minimaal 30 Scheidsrechter A opleiden.
2. Bijscholen van Arbiters op het gebied van wedstrijdproblematiek.
3. Opzet cursussen verbeteren en cursusmateriaal aanpassen.
Doelstelling 1) Cursus Scheidsrechter A
De belangstelling voor arbitercursussen is laag. Daarom is de doelstelling om 30 Scheidsrechters A op te leiden,
niet gehaald.
Hierdoor zijn veranderingen in de arbiteropleidingen nodig (zie ook doelstelling 3). Daarom is prioriteit gegeven
aan de reorganisatie van de opleidingen en is slechts een beperkt aantal cursussen aangeboden. Eind 2016 is
een cursus Scheidsrechter A in Rotterdam en in Leeuwarden gegeven. In totaal deden vijftien deelnemers
hieraan mee. De uitslagen van deze twee cursussen worden in 2017 bekend. In 2016 hebben drie cursisten van
de cursus Scheidsrechter A Leusden2015 hun diploma scheidsrechter A mogen ontvangen. Twee cursisten van
de cursus in Leusden zijn voor de opleiding gezakt.
Doelstelling 2) Bijscholen van Arbiters op het gebied van wedstrijdproblematiek.
Wegens de komende veranderingen in het “FIDE regels voor het Schaakspel” reglement is besloten om de
bijscholing van de arbiters na de publicatie van het nieuwe reglement te houden (juni 2017).
Doelstelling 3) Opzet cursussen verbeteren en cursusmateriaal aanpassen
In 2016 heeft de werkgroep ‘Reorganisatie van de arbiteropleidingen’ advies gegeven over het herinrichten van
de arbiteropleidingen. Er zijn twee korte cursussen in het leven geroepen, te weten Scheidsrechter 1 en
Indelingsdeskundige 1. Het doel van deze cursussen is om cursisten om op hun vereniging wedstrijden te leiden
en indelingen te maken. De cursus Scheidsrechter 1 is in 2016 ontwikkeld en zal in 2017 voor het eerst gegeven
worden.
Besloten is dat de cursus Indelingsdeskundige niet meer noodzakelijk is voor de opleiding tot FIDE Arbiter.
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De kennis van het indelen met de computer wordt boven de indeling met de hand gesteld.
De cursus blijft voor geïnteresseerden op het programma staan.
Stages Scheidsrechter B
Om hun diploma te kunnen halen dienen stagiairs vijf stages met goed gevolg af te leggen onder begeleiding
van een erkend arbiter. Vier kandidaten hebben het diploma scheidsrechter B in 2016 met goed resultaat
afgerond.
Cursus Scheidsrechter C
In 2016 heeft er een herkansing van het examen plaatsgevonden van de cursus scheidsrechter C. Van de zes
herexamenkandidaten zijn twee kandidaten alsnog voor de cursus geslaagd.
Cursus indelingsdeskundige A
Er is in 2016 één cursus indelingsdeskundige A gehouden in Amsterdam. Aan de cursus namen elf cursisten
deel. Hiervan zijn er vijf geslaagd, drie gezakt en drie cursisten hebben de cursus niet afgerond wegens privé
omstandigheden.

Bestuurlijk kader
De doelstelling voor 2016 met betrekking tot het bestuurlijk kader is, indien behoefte aan is, mini-workshops
organiseren voor bestuurlijk kader.
Doelstelling: Workshop bestuurlijk kader
In 2016 is de workshop “Wie past er op de penningmeester” aangeboden. Er was te weinig animo om deze
workshop door te laten gaan.

4

Talentontwikkeling

4.1

Trainingen

De functie Coördinator Talentontwikkeling is per 1 januari 2016 verdwenen. Dit heeft consequenties gehad
voor (de uitvoering van) het talentontwikkelingsbeleid van de KNSB. De kern van het
talentontwikkelingsprogramma (individuele trainingsprogramma van de toptalenten en de internationale
jeugduitzendingen) is daarbij overeind gebleven.
De in 2015 ingezette beleidswijziging op het gebied van de stertrainingen is doorgevoerd. In 2016 heeft de
KNSB de coördinatie van alle stergroepen overgegeven. Daarbij draagt de KNSB nog wel zorg voor de website
(www.stertrainingen.nl) waarop het hele aanbod wordt weergegeven.
Het individuele trainingsprogramma van de statushouders is in 2016 uitgevoerd zoals gepland.
Leo van der Kar
Een aanvraag voor een Leo van der Kar stage voor Jorden van Foreest in 2016 is goedgekeurd door NOC*NSF.
Jorden heeft in Sochi van 11-23 maart getraind met Alexey Dreev onder begeleiding van zijn vaste trainer
Sergey Tiviakov.

4.2

Uitzendingen

De selecties zijn vastgesteld in overleg met de Technische Commissie. Voor de jeugduitzendingen worden
spelers geselecteerd op basis van prestatie op het NK, talentstatus en rating.
Voor het WK-20 in India waren twee kandidaten: Nederlands Kampioen Hing Ting Lai en Jorden van Foreest.
Beiden hebben afgezien van deelname.
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De wereldjeugdkampioenschappen werden dit jaar voor het eerst in twee delen en verspreid georganiseerd.
Het WK (8, 10, 12) vond plaats in Batumi. Beide Nederlandse kandidaten die zich geplaatst hadden voor
Batumi, gingen liever op het KNSB aanbod in om deel te nemen aan het EJK in Praag (grotere delegatie, betere
omstandigheden, betere periode).
EJK Praag
Het EJK vond plaats van 17 tot en met 28 augustus in Praag. De KNSB vaardigde een delegatie af van 14
deelnemers, 4 coaches en 5 meereizende ouders.
Deelnemers:
EK-18 Thomas Beerdsen, Timardi Verhoeff en Maaike Keetman
EK-16

Kevin Nguyen, Max Warmerdam, Robby Kevlishvili en Feline Waardenburg

EK-14

Liam Vrolijk, Eelke de Boer en Marlinde Waardenburg

EK-12

Siem van Dael en Lucas Nguyen

EK-10

Yichen Han en Eline Roebers

Coaches: Merijn van Delft, Zhaoqin Peng, Stefan Kuipers en Frank Erwich.
e

Eline Roebers debuteerde met een prima 10 plaats. Ook de 6,5 uit 9 van Liam Vrolijk mocht er zijn.
Hieronder de prestaties van alle Nederlanders.

Snr
Name
48
Han Yichen
15
Van Dael Siem
75
Nguyen Lucas
25
Vrolijk Liam
30
De Boer Eelke
7 FM Kevlishvili Robby
14 FM Warmerdam Max
51
Nguyen Kevin
100
Slomczewski Michal
15 FM Beerdsen Thomas
100
Roebers Eline
73
Waardenburg Marlinde
86
Waardenburg Feline
15
Keetman Maaike
40
Verhoeff Timardi

Elo
1627
2082
1806
2221
2183
2409
2372
2169
1920
2424
0
1580
1559
2101
1870

Land
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED

1
1
1
1
½
1
1
1
1
½
1
1
0
½
1
0

2
0
1
0
½
0
½
½
½
1
1
1
0
0
1
1

3
1
0
½
1
0
½
0
½
½
½
1
1
0
1
1

4
0
1
½
1
1
1
1
½
0
1
½
½
½
0
0

5
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
½

6
0
½
0
1
0
½
1
0
1
0
1
0
1
½
1

7
1
0
1
0
1
0
½
1
0
½
½
½
½
0
0

8
½
1
0
1
0
½
0
0
0
1
1
0
½
½
0

9
0
1
1
½
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Pkt.
4,5
5,5
5,0
6,5
4,0
6,0
6,0
4,5
3,0
5,0
6,0
3,0
3,0
5,0
3,5

Rg.
67
43
51
12
84
14
17
57
109
36
10
91
82
17
43

Rp
1618
1900
1870
2277
1943
2354
2324
2140
2051
2357
1640
1641
1725
2202
1954

Gruppe
B10
B12
B12
B14
B14
B16
B16
B16
B16
B18
G10
G14
G16
G18
G18

WJK Khanty-Mansiysk
Het WJK vond plaats van 20 september tot en met 4 oktober in Khanty-Mansiysk. De deelnemers waren Marijn
den Hartog, Robby Kevlishvili en Anna-Maja Kazarian. Dimitri Reinderman was de coach.
Anna-Maja speelde in de laatste ronde nog om de titel. Helaas moest ze haar dadendrang uiteindelijk bekopen
e
met een nederlaag waardoor ze met een 4 plaats net buiten het podium viel. Ook Robby kende een goed
e
toernooi. Hij eindigde op de 5 plaats. Marijn eindigde in de middenmoot.
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5

Topschaak

5.1

Trainingen

In het MJB 2015-2018 wordt als hoofddoelstelling voor topschaak benoemd de begeleiding van Anish Giri tot
wereldtopper. Op grond van zijn klassering op de wereldranglijst plaatste Anish zich voor het
Kandidatentoernooi dat in maart 2016 in Moskou werd gehouden. Om deze kans om uitdager van de
wereldkampioen te worden optimaal te benutten is besloten om het trainingsbudget vrijwel geheel in te zetten
als voorbereiding op (en tijdens) het Kandidatentoernooi in Moskou.
De voorbereiding vond plaats op Papendal van 8 februari tot en met 6 maart. Anish heeft zich schaaktechnisch
voorbereid op Moskou met drie grootmeesters en coach Tukmakov. Ook consulten met een diëtist en een
fysiotherapeut waren onderdeel van de voorbereiding.
Tijdens het Kandidatentoernooi (10-31 maart) werd Anish vergezeld door Tukmakov terwijl hij online
assistentie had van Erwin l’Ami.
In Moskou speelde Anish uiteindelijk al zijn 14 partijen remise. Opvallend was dat hij in vrijwel geen enkele
partij slechter stond, en twee gewonnen stellingen en diverse hele goede niet wist te verzilveren. Uitdager van
Carlsen werd Sergey Karjakin.
Zowel vooraf, als tijdens het toernooi was er veel aandacht van Nederlandse media.
Na het Kandidatentoernooi is de samenwerking met Vladimir Tukmakov als hoofdcoach beëindigd. Erwin l’Ami
is binnen team Giri de opvolger van Tukmakov.
Sportagenda 2017+
Op basis van diverse gesprekken met NOC*NSF heeft de KNSB twee aanvragen ingediend voor de nieuwe
sportagenda 2017+. De ene aanvraag betreft een voortzetting van het topschaakprogramma van Anish Giri
(2017-2020) waarbij de doelstelling nadrukkelijk is meespelen om de WK-titel. De andere aanvraag betreft een
talentontwikkelingsaanvraag (2017-2024) voor een viertal talenten waarvan Jorden van Foreest de sterkste is.
De plannen zijn ingediend voor 1 september 2016. In de maand september heeft nog een zogeheten review
gesprek plaatsgevonden met Maurits Hendriks. Beide aanvragen zijn uiteindelijk door NOC*NSF positief
beoordeeld en vrijwel volledig toegewezen.

5.2

Uitzendingen

Olympiade Bakoe 2016
De Olympiade vond plaats tussen 1 en 14 september in Bakoe (Azerbeidzjan).
Mannen:
Omdat het NK te dicht op de Olympiade werd gehouden kwalificeerde de Nederlands Kampioen van 2015
(Anish Giri) zich via een bestuursbesluit van maart voor het team. Verder was de selectie conform de criteria.
Op de selectiedatum had debutant Benjamin Bok nog een duidelijk hogere rating dan Jorden van Foreest (de
latere Nederlands Kampioen 2016).
e

Het Nederlandse team was als 11 geplaatst op de startranglijst en eindigde uiteindelijk (matig) op plaats 36.
Daarbij kan de kanttekening geplaatst worden dat het indelingssysteem niet meehielp, en dat het team als
geheel slechts 3 elopunten verloor.
Het team begon uitstekend met 5 overwinningen, waaronder een indrukwekkende 3,5-0,5 overwinning op een
sterk Engeland dat uiteindelijk gewoon in de top-10 zou eindigen. Na de rustdag wachtte medekoploper India
als tegenstander. Na een blunder van l’Ami leed het team een (onverwachte) minimale nederlaag, die door
spelers en de coach als een soort kantelpunt werd gezien. In de volgende ronde werd kansloos van Letland
verloren. Nederland kwam nog een keer tot een zege op Cuba, maar nederlagen tegen Tsjechië en Hongarije
zorgden voor een slechte eindrangschikking.
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Eindstand Olympiade 2016 (algemeen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verenigde Staten
Oekraïne
Rusland
India
Noorwegen
Turkije
Polen
Frankrijk
Engeland
Peru
….
36. Nederland
Totaal ruim 170 landenteams.
Individuele prestaties:

1.
2.
3.
4.
5.

Name

Rtg

Pts.

Games Rp

Giri Anish
L'Ami Erwin
Van Wely Loek
Van Kampen Robin
Bok Benjamin

2755
2611
2674
2640
2592

7
4.5
4
5.5
5.5

11
9
8
8
8

2750
2606
2583
2620
2634

Coach: Vladimir Tukmakov
Vrouwen
Omdat het NK te dicht op de Olympiade werd gehouden kwalificeerde de Nederlands Kampioen van 2015
(Anne Haast) zich via een bestuursbesluit van maart voor het team.
Na twee startoverwinningen verloor het Nederlandse team in de derde ronde van het sterke Roemenië (bord 4
is sterker dan ons bord 1), maar herstelde zich bijzonder goed met een latere overwinning op Iran en in ronde 7
e
een spectaculaire zege op het als 4 geplaatste Georgië (gemiddeld 170 elopunten sterker op ieder bord). Na 7
ronden stonden de vrouwen dan ook op de gedeelde eerste plaats. Vervolgens werd verloren van Polen en
India – de nummers 2 en 5 in de eindrangschikking. Een overwinning op het gelijkwaardige Oezbekistan bracht
het team terug richting de top-10, maar een nipte nederlaag tegen Vietnam (een gelijkspel was wellicht
mogelijk) betekende uiteindelijke een normale eindklassering. Gezien het sterke programma een goed
resultaat, en op Maaike Keetman na wonnen alle spelers rating, met als uitblinker Tea Lanchava.
Eindstand Olympiade 2016 (dames)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

China
Polen
Oekraïne
Rusland
India
Verenigde Staten
Vietnam
Azerbeidzjan
Israël
Georgië
….

21. Nederland
Totaal 134 landen
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Individuele prestaties:
1.
2.
3.
4.
5.

Name

Rtg

Pts.

Games Rp

Peng Zhaoqin
Haast Anne
Lanchava Tea
Kazarian Anna-Maja
Keetman Maaike

2368
2306
2258
2231
2221

5
5.5
6.5
5
2

9
10
9
10
6

2422
2339
2401
2233
2062

Coach: Mykhaylo Oleksienko
Trainer (via ChessQueens): Jeroen Bosch
EK-Individueel
Het EK-individueel werd in Gjakova (Kosovo) gehouden. Kampioen werd de Rus Ernesto Inarkiev. Benjamin Bok
scoorde 6,5 uit 11 en Jorgen Henseler 4,5 punt.
Het EK-individueel vrouwen in Mamaia (Roemenië) werd gewonnen door Anna Ushenina. Linda Jap Tjoen San
scoorde 3,5 punt.
5.3

Evenementen

Nederlandse Kampioenschappen Amsterdam
In een fraaie nieuwe locatie, het Tropentheater in het Tropenmuseum, werden van 22-28 augustus de
Nederlandse Kampioenschappen gehouden.
Bij de vrouwen wist Anne Haast na een zenuwslopende barrage tegen Iozefina Paulet haar derde NK-titel op rij
binnen te halen.
De 17-jarige Jorden van Foreest maakte een spectaculair debuut op het NK. Hij ging in vrijwel al zijn partijen vol
voor de winst en dat betaalde zich uit in 5 overwinningen en 1 nederlaag. Zijn enige (moeizame) remise
e
behaalde hij tegen titelverdediger Loek van Wely in de 6 ronde. Loek speelde een prima toernooi, maar
scoorde met 5 uit 7 net een halfje te weinig. De overige deelnemers eindigden op 50% of lager.
Eindstand Nederlands Kampioenschap 2016
1

Jorden van Foreest

5,5

2

Loek van Wely

5

3

Erwin l'Ami

3,5

4

Erik van den Doel

3,5

5

Dimitri Reinderman

3

6

Benjamin Bok

3

7

Jan Werle

2,5

8

Sipke Ernst

2
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Eindstand Nederlands Kampioenschap Vrouwen 2016
1

Anne Haast

5

2

Iozefina Paulet

5

3

Lisa Hortensius

4,5

4

Anna-Maja Kazarian

3,5

5

Arlette van Weersel

3

6

Ioana Smaranda Padurariu

3

7

Linda Jap Tjoen San

2,5

8

Martine Middelveld

1,5

Naast de twee topkampioenschappen werden er nog diverse andere schaaktoernooien georganiseerd.
Hoogtepunt was de jeugddag op 23 augustus. Ook was er een uitgebreid cultureel programma.
ONK Dieren
Het Condigne Open NK werd gehouden van 25 juli-4 augustus. Open Nederlands Kampioen werd de Indiase
grootmeester Sandipan. Hij scoorde een halfje meer dan Erwin l’Ami en Igor Khenkin die met 7 uit 9 de tweede
plaats deelden.

6

Wedstrijdschaak en evenementen

6.1

Competitie en KNSB-evenementen

6.1.1 Werkgroep competitie
De werkgroep heeft in het begin van 2016 haar (bijgestelde) ideeën gepresenteerd aan de regionale
competitieleiders. In maart werd een enquête voor de leden online gezet op de KNSB website.
Deze enquête gescheiden competities heeft met 1335 ingezonden formulieren een opkomstpercentage van
7,92%. De vraag die gesteld werd is als volgt: "Bent u voor of tegen volledig gescheiden competities, waarbij
voor alle niveaus op zaterdag de landelijke competitie gehouden wordt en op weekdagen ook voor alle niveaus
de regionale bondscompetitie."
De uitslag: 53,86% is voor dit plan, 22,47% stemde tegen en 23,67% had geen mening.
In juni rapporteerde de werkgroep aan de bondsraad. De Bondsraad keurde na de discussie het volgende
voorstel goed:
-

Voortzetting van de werkgroep met inventarisatie van alle vragen en opmerkingen van bonden en
verenigingen.
Een tussenrapportage in december.
Een concreet voorstel dat aan de Bondsraad voorgelegd wordt in de vergadering van juni, uitgaande van
een proefperiode van twee jaar.
Een evaluatie na de proefperiode, op zijn vroegst in 2019, en de vraag aan de Bondsraad of de nieuwe
opzet wordt doorgezet of niet.

De werkgroep is met dit voorstel aan de slag gegaan en heeft de bondsraad in een tussenrapportage in
december opnieuw geïnformeerd.
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6.1.2 Beknopt overzicht competitie en KNSB-evenementen
KNSB-competitie
De laatste ronde van de meesterklasse werd georganiseerd door Kennemer Combinatie. Er werd gespeeld in
het fraaie stadhuis van Bloemendaal. Ook nu zorgde de gezamenlijke laatste ronde weer voor een spannend
slot. En Passant Bunschoten had in de vorige ronde concurrent Sissa verslagen en maakte geen fouten tegen
BSG (Bussum). Daarmee nam En Passant de kampioensbeker weer over van Charlois Europoort.
Omdat Sissa in de laatste ronde verrassend bleef steken op 5-5 tegen HWP Sas van Gent, en Pathena
Rotterdam een minimale overwinning boekte op HMC Calder, degradeerde BSG samen met Utrecht uit de
meesterklasse.
In de meesterklasse werden twee GM-normen gescoord, zowel Edwin van Haastert als de 15-jarige Lucas van
Foreest scoorden 7 uit 9.
De promovendi voor het seizoen 2016/17 zijn Groninger Combinatie en eFXO Apeldoorn.
Ook in het seizoen 2015/2016 heeft New In Chess weer boeken beschikbaar gesteld voor schoonheidsprijzen
per KNSB ronde, en voor topscorerprijzen in iedere KNSB groep. De jury voor de schoonheidsprijzen bestond
uit Herman Grooten en Hans Ree.

KNSB-beker
Op 5 mei was de landelijke finale dag van de KNSB bekercompetitie in Wageningen (tegelijk met het
Bevrijdingsschaaktoernooi) . De halve finales werden gewonnen door UVS en Kennemer Combinatie die hun
respectievelijke tegenstanders Zukertort Amstelveen en Groninger Combinatie met 2,5-1,5 wisten te
verschalken.
In de verliezersfinale was Groningen met dezelfde cijfers te sterk voor Amstelveen en behaalde zo het brons.
In de finale won Kennemer kopman Loek van Wely van David Miedema. Omdat ook Lennart Dek in een
onderhoudende partij won en de overige partijen in remise eindigden, ging de beker naar de Kennemer
Combinatie.
NK Snelschaken voor Clubteams
Het NK Snelschaken voor Clubteams werd dit jaar in Groningen gehouden. De jubilerende vereniging Sissa (80
jaar) wist in eigen huis de titel op zijn naam te schrijven.
NK Lightning Chess
Het NK Lightning Chess werd op 11 juni gehouden in het Willem II stadion in Tilburg. Nederlands kampioen
werd de Amsterdammer Hing Ting Lai die daarmee onder andere de grootmeesters Loek van Wely, Jan Smeets
en Benjamin Bok aftroefde.
NK Bedrijvenschaak
DSE Automatisering organiseerde dit jaar het NK Bedrijvenschaak. Als locatie was gekozen voor de Moriaan in
Wijk aan Zee. Het toernooi werd net als vorig jaar gewonnen door Schakers.info. Ze haalden een paar
bordpunten meer dan UVA/HSA en de gemeente Rotterdam.
NK Senioren en Veteranen
Het vroegere Bilderbergtoernooi verhuisde dit jaar van Oosterbeek naar Dieren. Luuk de Ruijter wist zowel bij
de Senioren als bij de Veteranen de titel in de wacht te slepen.

16

Jaarverslag 2016

Een overzicht met eindstanden van de KNSB-competitie en alle kampioenen is te vinden in bijlage 1 van het
jaarverslag.

6.2

Jeugdevenementen

6.2.1 Algemeen
Nieuwe opzet kwalificaties NJK ABC
Begin 2016 is vanuit de Technische Commissie Jeugd en de vergadering van de regionale jeugdleiders een
werkgroep geformeerd die een nieuwe opzet voor de kwalificaties voor het Nederlands Jeugdkampioenschap
in de A, B en C categorieën heeft uitgewerkt.
De nieuwe opzet bestaat uit vier decentrale kwalificaties die de 13 regionale kwalificaties met ingang van 20172018 gaat vervangen. In december heeft de Bondsraad de nieuwe opzet goedgekeurd.
Organisatie NK jeugd ABC 2017-2019 Assen
In het najaar van 2016 is een nieuwe stichting opgericht, Stichting Jeugd Schaak Noord, die als doel heeft de
komende drie jaar het jeugdschaak in het noorden van een impuls te voorzien. Zij gaan o.a. de organisatie van
het NK ABC de komende drie jaar in Assen verzorgen en tevens een schoolschaakproject in eerste instantie in
de provincie Drenthe, maar bij succes ook in Groningen en Friesland.
6.2.2 Beknopt overzicht jeugdevenementen
NK voor schoolteams Voortgezet Onderwijs Wijk aan Zee
Op vrijdag 15 januari 2016 is de landelijke finale van het NK VO in Wijk aan Zee bij het Tata Steel Chess
Tournament gespeeld. De 12 overgebleven teams van 4 spelers streden om de titels van het NK schaken voor
schoolteams Voortgezet Onderwijs 2016. De winnende teams mochten hun prijzen net als vorig jaar op het
podium bij de opening van het Tata Steel Chess Tournament in ontvangst nemen van Anish Giri. Het team van
Gymnasium Apeldoorn won in categorie Algemeen. Het Stedelijk Gymnasium Leiden won voor de vierde
achtereenvolgende keer in categorie eerste twee leerjaren.
Dat het team van Jorden van Foreest de finale niet haalde, laat zien hoe sterk het toernooi dit jaar bezet was. In
totaal hebben 143 leerlingen in de drie kwalificaties (via Playchess) meegespeeld van 21 verschillende scholen.
Wederom een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar!
NK E Waalwijk
Yichen Han uit Eindhoven en Eline Roebers uit Amsterdam hebben de E titels bij het NK in Waalwijk opgeëist.
Op zaterdag 26 maart werd het tweedaagse kampioenschap om de individuele Nederlandse Jeugdtitels tot en
met 10 jaar afgesloten met een aantal spannende ronden.
Eline werd met 7,5 uit 9 Nederlands meisjeskampioene tot en met 10 jaar en bleef een punt voor op Stella
Honkoop met 6,5. Kimmily Tran pakte de derde plaats met 6 uit 9.
Yichen werd met een score van 8 uit 9 overtuigend kampioen in de categorie Jeugd algemeen. Alexander
Rutten werd tweede met 7,5 uit 9. Joas Tiggelaar werd derde met 6,5 uit 9.
NK D Rijswijk
Het NK D (gekoppeld aan Hemelvaart) viel dit jaar samen met het NK ABC (meivakantie). De sterkste D spelers
kozen desondanks toch allemaal voor hun eigen categorie. De top 3 algemeen: Siem van Dael (8.5 uit 9,
Reuver), Lucas Nguyen (7 uit 9, Rotterdam) en Yichen Han (6,5 uit 9, Eindhoven).
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Ook bij de meisjes een sterke top met Eline Roebers (7,5 uit 9, Amsterdam), Nienke Loes van den Brink (7 uit 9
Herlev Denemarken) Kavja Raulji (6,5 uit 9 Almere). De HSB organiseerde dit kampioenschap alweer voor de
e
26 op rij.
NK ABC Rotterdam
Voor het derde jaar op rij vond in het Topsportcentrum in Rotterdam het Pathena NK Jeugdschaken Rotterdam
plaats. 118 deelnemers streden om de Nederlandse Jeugdtitels in de A, B en C categorieën. A: Hing Ting Lai
(Amsterdam), Timardi Verhoeff (Heiloo), B: Marijn den Hartog (Bergschenhoek), Feline Waardenburg
(Coeverden), C: Liam Vrolijk (Rotterdam) en Marlinde Waardenburg (Coeverden) wonnen uiteindelijk de NK
titels in Rotterdam.
De Stichting Pathena tekende drie jaar lang voor de organisatie, Zij ontvingen van de KNSB een clinic naar keuze
van Anish Giri voor hun talentengroepen als cadeau.
NK E-teams Zuid Scharwoude
Op 21 mei vond voor de tweede keer op rij het NK E-teams plaats in Zuid-Scharwoude. De organisatie
bestaande uit een samenwerkingsverband van vijf verenigingen uit de kop van Noord-Holland, had een paar
kleine aanpassingen gemaakt t.o.v. vorig jaar waardoor het nog soepeler verliep. O.a. minder lange rij bij de
aanmelding, betere controle opstellingen en geen kinderen die tegen glas aanliepen. Ook dit jaar weer veel
complimenten van de deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Almere.
NK voor schoolteams Basisonderwijs Nijmegen
Op 28 mei, 4 en 11 juni werd het NK voor schoolteams basisonderwijs in het NSG Groenewoud in Nijmegen
gespeeld. Op de eerste tweede finaledagen streden 40 viertallen om de teams categorie algemeen. Dit zijn de
overgebleven 40 teams van ca. 9.000 teams die aan alle lokale voorronden hebben meegedaan.
Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

schoolteams

kinderen

scholen

kinderen

algemeen

algemeen

middenbouw

middenbouw

Friese Schaakbond (FSB)

70

280

0

0

Noordelijke Schaakbond (NOSBO)

142

568

0

0

Schaakbond Overijssel (SBO)

176

704

0

0

Oostelijke Schaakbond (OSBO)

294

1176

33

123

Stichts Gooise Schaakbond (SGS)

417

1668

18

180

Schaakbond Groot Amsterdam (SGA)

203

812

29

77

Noord Hollandse Schaakbond (NHSB)

330

1320

0

0

Leidse Schaakbond (LeiSB)

132

528

4

16

Haagse Schaakbond (HSB)

141

564

21

117

Rotterdamse Schaakbond (RSB)

82

328

18

63

Zeeuwse Schaakbond (ZSB)

82

328

13

43

Noord Brabantse Schaakbond (NBSB)

85

340

0

0

Limburgse Schaakbond (LiSB)

0

0

0

0

2.154

8.616

146

679

Regionale Bond

Totaal:
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Het team van De Pinksterbloem (Amsterdam) wonnen als enige team op de slotdag al hun wedstrijden en
werden daarmee kampioen basisonderwijs algemeen.
Anne Haast was ingehuurd voor een snelschaak-simultaan op de tweede finaledag. Zij toonde zich een
uitstekende ambassadrice door 90 snelschaakpartijen tegen deelnemers en publiek te schaken en ook nog eens
160 handtekeningen uit te delen, de prijsuitreiking te doen en rustig alle vragen te beantwoorden en op de foto
te gaan.
De finale op 11 juni bij de teams van de middenbouw (groepen 3, 4 en 5), werd gewonnen door de Nutsschool
Wassenaar (grote teams), De Spits Utrecht (middel grote teams) en Letterland Almere (kleine teams).
Nationale Pupillendag Roosendaal
Voor de zesde en tevens laatste keer vond de Nationale Pupillendag in Roosendaal plaats. De 120
deelnemertjes t/m 7, 8 en 9 jaar hadden wederom een zeer geslaagde dag. Met gemiddeld twee begeleiders
per deelnemer ging het er uiterst serieus aan toe. Pupillenkampioen werd Yichen Han uit Eindhoven die
e
daarmee al zijn 4 NK titel in zijn leeftijdscategorie opeiste. Helaas verhuist hij komend jaar naar Engeland. Bij
de meisjes won Manasvita Basa uit Almere. De jongere groepen werden gewonnen door Polle van Arendonk
(De Meern), Wendy Huang (Eindhoven), Le Phong Nguyen (Oss) en Aurelia Heukelom (Amsterdam).
De organisatie was is handen van de stichting Schaakpromotie. Deze zeer ervaren club die veel toernooien in
de regio ondersteunen, weten voor dit toernooi jaarlijks 35 a 40 vrijwilligers in te zetten. De KNSB eerde de
organisatie bij de prijsuitreiking met twee grote taarten als dank.
ONJK Borne
Na zes dagen schaken waren de winnaars en winnaressen bekend van de Open Nederlandse
Jeugdkampioenschappen (ONJK) in Borne. De 19-jarige Jochem Mullink uit Winterswijk won de A categorie met
7,5 uit 9 partijen. Hij versloeg daarmee de eveneens 19-jarige Rosa Ratsma uit Voorschoten. Rosa behaalde ook
7,5 punt, maar Jochem had de onderlinge wedstrijd eerder in het toernooi gewonnen. Rosa werd wel meisjes
kampioene met dit resultaat.
Aan het ONJK hebben 289 jongeren deelgenomen. Dat is ruim meer dan het aantal deelnemers van vorig jaar.
Dit jaar is extra bijzonder, omdat het ONJK al weer de 25ste keer in Twente wordt gehouden.
NK snelschaak Almere
Op 3 september werd in Almere het NK snelschaak voor de jeugd gehouden. Zij namen de organisatie van
Bunschoten Spakenburg over en plaatste het toernooi ook in de eerste week van september. Tevens werd er
gestreden om het SGA snelschaakkampioenschap in de verschillende leeftijdscategorieën.
Overtuigend winnaar in de A werd Tjark Vos (Zukertort), die al zijn 19 partijen wist te winnen. Op ruime afstand
werd hij gevolgd door Ahnaf Uddin (Almere). Daniel Kuijper van het naburige BSG legde ondanks een slechte
start beslag op de derde plaats. Monica Reichardt (en Passant) werd meisjeskampioene.
KNSB Internet Jeugd Grand Prix
e

Op 15 juni is het 10 jeugd Grand Prix toernooi gespeeld van het seizoen 2015-2016. De deelnemers mochten
hun verworven GP punten weer omzetten in prijzen uit de goed gevulde prijzenwinkel. Dit jaar zijn er 60
winnaars die genoeg punten hebben verdiend voor minimaal een prijsje.
Vanwege de technische problemen met de webbased versie en de terugloop van het aantal deelnemers is in
september een nieuwe opzet gemaakt om de KNSB Internetschaak Jeugd Grand Prix een nieuwe impuls te
geven. O.a. met een scholenteamtoernooi voor basisonderwijs en een clubcompetitie met 2 tallen wordt
getracht het aantal deelnemers weer op minimaal 100 deelnemers te krijgen. De eerste vier individuele
toernooien trokken gemiddeld 40 deelnemers, een verdubbeling met het seizoen ervoor. De scholencompetitie
en de duocompetitie (2-tallen) trokken nog niet zoveel deelnemers, ca. 10 per toernooi.
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Huttontoernooi Delft
Zaterdag 29 oktober 2016 organiseerde de Haagse Schaakbond in samenwerking met KNSB het jaarlijkse
Huttontoernooi. De Technische Universiteit Delft was gastheer van het toernooi.
Dit jaar waren in totaal 35 teams van 8 verschillende bonden aanwezig, dus bijna 150 jeugdschakers. In de
prachtige Mekelzaal van het Science Centre van de TU Delft werd de hele middag gestreden om de eer, in vijf
achtereenvolgende rapidschaakpartijen. Maar daarnaast werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van de
mogelijkheid het Science Centre te bezoeken.
Uiteindelijk ging de RSB (Rotterdamse Schaakbond) met de grootste beker naar huis. Zij behaalden 41
matchpunten, een ruime voorsprong dus op de nummer 2 de NHSB (Noord-Hollandse Schaakbond), die 29
matchpunten behaalde. Gedeeld derde werden de SBO (Schaakbond Overijssel), de organiserende HSB (Haagse
Schaakbond) en de LeiSB (Leidse Schaakbond) met 25 matchpunten. De SBO kreeg op basis van de bordpunten
de beker voor de derde prijs mee naar huis,
Open NK Rapid jeugd Eindhoven 2016
De organisatie van het Open NK rapid jeugd Eindhoven had laten weten dat zij de financiering niet rondkregen
voor de editie van 2016 gepland op 3 december. Zij hebben daarop het evenement geannuleerd. Zij hebben de
intentie volgend jaar opnieuw het evenement te organiseren, maar op een andere locatie.
KNSB jeugdclubcompetitie 2016
Op 10 december is de finaledag gespeeld van de KNSB jeugdclubcompetitie 2016 in Den Bosch en in Hengelo
(Promotieklasse A). 76 teams speelden verdeeld over 3 leeftijdscategorieën om de Nederlandse Jeugdtitels.
Oud-Zuylen Utrecht behaalde de titel in de Meesterklasse A, De Waagtoren Alkmaar in de Meesterklasse C en
STB Oosterhout in de Meesterklasse D.
De teams van Chesscool Haarlem en Talententeam SBO promoveerde vanuit de Promotieklasse A naar de
Meesterklasse A.
Een overzicht met alle kampioenen is te vinden in bijlage 1 van het jaarverslag.
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Communicatie en sponsoring

Schaakmagazine
In 2016 zijn weer zes nummers van Schaakmagazine verschenen. Er is ook een nieuwe hoofdredacteur
aangetreden, die inhoudelijk wat accenten heeft verlegd. Zo is er structureel aandacht voor de vitale vereniging
en voor opleidingsmethoden als de stappenmethode en Chessity.
Nieuwe KNSB website
De KNSB website was aan vernieuwing toe. Rond de zomer van 2016 is een document opgesteld en zijn drie
offertes opgevraagd. De keuze is in oktober gevallen op OnsWeb. OnsWeb maakt o.a. gebruik van de nieuwste
technieken, heeft al veel ervaring bij sportbonden (o.a. Atletiek, Tafeltennis en Biljart) en is scherp geprijsd. Het
eerste ontwerp in december 2016 zag er veelbelovend uit. De oplevering staat gepland voor het voorjaar van
2017. Er zullen parallel aan elkaar twee websites worden ontwikkeld: www.schaken.nl en www.schaakbond.nl.
Schaken.nl is gericht op de individuele (potentiele) schakers in Nederland en zal nieuws bevatten, alles over
toernooien, uitslagen en ratings. Ook zullen veel live partijen te volgen zijn. Schaakbond.nl zal meer het
ondersteuningspunt worden voor schakers, clubs, scholen en organisatoren. Daar is alles te vinden over
reglementering, procedures en handige hulpmiddelen.
Niet alleen de website wordt vernieuwd. Tegelijkertijd worden een aantal ondersteunende servers ontwikkeld,
die de schaakkalender, de competitie en de ratingverwerking gaan ondersteunen via de website. Een aantal
procedures zullen sterk verbeterd worden en ook gebruiksvriendelijker voor de clubs en de organisatoren. De
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schakers daarentegen zullen er veel profijt van krijgen, aangezien ze straks maar op één kalender, één
competitieplatform één ratingserver alles kunnen terugvinden wat ze zoeken.
Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek werd in 2016 voor het eerst in september georganiseerd i.p.v. april. Voor de
schaakverenigingen viel dit mooi samen met de start van het seizoen. Het aantal bestellingen van
promotiepakketten voor de Nationale Sportweek was ook groter dan ooit met 217 bestellingen van de in totaal
436 schaakverenigingen.
De KNSB stelde in het pakket met flyers en posters dit jaar als aardigheid ook een speciaal exemplaar van het
schaakkwartet met Nick Schilder & Anish Giri beschikbaar. Het kwartet werd tevens nog 500 keer extra besteld
door verenigingen, veelal als relatiegeschenk naar de eigen leden toe.
Tijdens de sportweek organiseerde de KNSB zelf ook drie activiteiten:
-

een quiz met champagne bij de start van de KNSB competitie bij SV Caïssa Amsterdam
een square4chess toernooi met een simultaan door Anne Haast bij BS De Achtbaan Utrecht
simultaan, snelschaken en square4chess bij het Sportfestival Griftpark Utrecht i.s.m. SV Paul Keres.

Sponsoring
Door de vele wisselingen in het bestuur en het aangekondigde vertrek van Mark v.d. Werf als directeur van het
bondsbureau is 2016 voor sponsoring een overgangsjaar geweest. In 2017 zullen verschillende initiatieven
worden ontplooid.

8

Organisatie

Bestuur
2016 kenmerkt zich door veel bestuurswisselingen. Met Marleen van Amerongen, Aart Baas, Frank Lommers en
Eugene Rebers is het bestuur grotendeels vernieuwd. In de tweede helft van 2016 heeft het nieuwe bestuur de
eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe missie/visie voor de KNSB en de richting van de KNSB. In 2017
wordt dit verder uitgewerkt en vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021.
In 2016 is het bestuur zes keer bijeengekomen, waarbij de nieuwe bestuursleden in het kader van hun
inwerkproces enkele malen als toehoorder de vergaderingen hebben bijgewoond. Naast reguliere
onderwerpen als begroting en jaarrekening is ook de voortgang van de reorganisatie regelmatig besproken.
Bondsbureau
De eind oktober 2015 aangekondigde reorganisatie is in 2016 uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de KNSB
per 31 december 2016 een bezetting had van 4,85 FTE (Eind 2015: 6,7 FTE). De bezetting is bij benadering als
volgt verdeeld:

Beleidsterrein / activiteit
Algemeen (financiën, IT, ledenadministratie, informatievoorziening, management)
Schaakmagazine, website en communicatie algemeen
Opleidingen
Breedteschaak en ledenwerving
Talentontwikkeling
Topschaak
Wedstrijdschaak jeugd (diverse jeugd-NK's en schoolschaak)
Wedstrijdschaak (KNSB-competitie, rating, diverse NK's)
Totaal FTE
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FTE 2016
1,75
0,1
0,5
0,8
0,45
0,5
0,3
0,45
4,85

FTE 2015
2,6
0,4
0,5
1,0
0,75
0,6
0,5
0,45
6,8

Jaarverslag 2016

Het ziekteverzuim was in 2016 vergelijkbaar met 2015, namelijk 1,7% (in 2015 was het 1,8%). In vergelijking
met het landelijke gemiddelde is het ziekteverzuim op het bondsbureau hiermee zeer laag te noemen.
Automatisering
In 2016 is OLA verder ontwikkeld door Transfer Solutions. In 2017 zal de ontwikkeling verder gaan. Dan zal ook
de website worden gemoderniseerd.
Aanbevelingen Goed Sportbestuur
De KNSB onderschrijft de aanbevelingen van Goed Sportbestuur. De KNSB voldoet aan alle minimale
kwaliteitseisen die NOC*NSF momenteel stelt aan de aangesloten sportbonden. Voor zaken op het gebied van
seksuele intimidatie en doping is de KNSB aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Dit zijn
onderwerpen die niet specifiek voor schaken zijn.
Financiën
Er is een separate financiële jaarrekening over het boekjaar 2016 gemaakt. Daarin staat dat de KNSB een
positief saldo heeft behaald van € 119.274. Voor de details verwijzen we naar de jaarrekening.

9

Buitenlandse zaken

Herman Hamers heeft als KNSB-gedelegeerde het FIDE congres in Bakoe bezocht van 7-14 september.
Op het congres werd duidelijk dat de positie van president Ilyumzhinov precair is. In november 2015 is hij door
de VS op een sanctielijst geplaatst. Hij mag dit land niet meer binnen en VS-onderdanen mogen geen financiële
transacties met hem voeren. Deze maatregel betekent ook dat Ilyumzhinov de WK-match in november 2016 in
New York niet kan bijwonen. Op het moment dat bekend werd dat hij op een zwarte lijst stond heeft hij zijn
administratieve en financiële taken overgedragen aan plaatsvervangend president Makropoulos. Ilyumzhinov is
sindsdien een ceremoniële president.
De financiële situatie van de FIDE is zonder meer zorgelijk. In twee opeenvolgende jaren (2014 en 2015) is het
eigen vermogen met twee maal € 700.000 teruggelopen. Het eigen vermogen is nu € 300.000. Niet veel voor
een internationale bond.

10

Jaarrapportage bijzondere bonden

Nederlandse Schaakvereniging voor Visueel Gehandicapten – NSVG (verslag verenigingsjaar 2016-2017)
De NSVG heeft in 2017 traditiegetrouw het O.N.K. (Open NSVG-Kampioenschap) georganiseerd in hotel De
Hoeve van Nunspeet in Nunspeet. Het was dit jaar de twaalfde editie. Aan de twaalfde editie deden bijna
veertig schakers mee afkomstig uit verschillende landen. De A-groep bestaande uit 14 spelers werd gewonnen
door Lucas de Jong met 4,5 punten. In de eveneens 14-spelers tellende B-groep eindigde Sonja Vandervoorde
met vijf punten als eerste. De C-groep bestaande uit 11 spelers werd gewonnen door Jan te Pest met 5 punten
uit zes partijen.
Daarnaast werd in november 2016 weer het NSVG-ledenweekend georganiseerd op dezelfde locatie waar werd
gestreden om het clubkampioenschap. In het huidige verenigingsjaar heeft de NSVG zes nieuwsbrieven aan de
leden en relaties gestuurd. Ook worden de nieuwsberichten op het innovatieve hulpmiddel de Orion Webbox
aan leden aangeboden via streaming.
Het ledenaantal bleef nagenoeg gelijk. Er is een nieuw lid bijgekomen en iemand heeft zijn lidmaatschap
opgezegd. Daarnaast heeft de NSVG zich bezig gehouden met de toegankelijkheid van haar eigen website
(www.nsvg.nl) en gekeken op andere gerelateerde (schaak)sites wat er nog verbeterd kan worden.
Dit blijft een aandachtspunt.
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Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden - NBvS
Het afgelopen seizoen was het eerste waarin er door oplossers van schaakproblemen werd gestreden om een
wereldbeker. Men had een systeem bedacht waarmee klasseringen op toernooien, afhankelijk van de sterkte
van het deelnemersveld, konden worden omgezet in een score voor het World Cup klassement. Hiervoor kon
ieder land één wedstrijd op eigen bodem, te houden in de periode september 2015 t/m juli 2016, aanmelden
als World Cup toernooi. Eén en ander leidde er uiteindelijk toe dat de strijd om de eerste WSC zich, verspreid
over het hele seizoen, afspeelde op in totaal 16 oplostoernooien, waaronder het Open Nederlands Oplos
Kampioenschap (ONOK), dat in maart in Nunspeet werd gehouden. Het optellen van de vier hoogste scores
leverde voor iedere oplosser de score in het eindklassement op. De uiteindelijke winnaar was Eddy van Beers
uit België. Beste Nederlander werd Dolf Wissmann uit Leeuwarden, die met een vierde plaats net buiten het
erepodium viel.
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers - NBC
Ook in het jubileumjaar 2016 is het ledental van de NBC iets gedaald, van 336 naar 314 leden (311 mannen, 3
vrouwen), waarvan 10 woonachtig zijn in het buitenland. De gemiddelde leeftijd van de leden is 60 jaar – wat
niet ongewoon is bij correspondentieschaak. Van de 314 leden zijn 134 hoofdlid en 180 dubbellid (via een
vereniging of andere bijzondere bond al lid van de KNSB). Er is 1 jeugdlid, er zijn 5 ereleden.
Het bestuur vergaderde in 2016 vier maal, steeds in Utrecht. Op 16 april werd de algemene ledenvergadering
gehouden in Utrecht. Extra aandacht werd gegeven aan de viering van het 50-jarig jubileum, op 19 november
2016 in Utrecht, en het jubileumboek “Correspondentieschaken in Nederland”. Ook is in 2016 een speciaal
jubileumtoernooi gestart.
Computer Schaak Vereniging Nederland - CSVN
Geen verslag ontvangen.
Alexander Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie - ARVES
Bestuurlijk is ARVES als bijzondere bond zo goed als inactief, maar dat betekent niet dat de jaarlijkse
activiteiten geen doorgang vinden. Een korte opsomming:
e
De 7 editie van ARVES Solving, georganiseerd op 23 januari door Yochanan Afek en met Luc Palmans als
jury werd gewonnen door IGM Twan Burg (27 pt.), voor Oleg Pervakov (algemeen beschouwd als de
grootste nog levende eindspelstudiecomponist, 25 pt.)) en Piet Peelen (24 pt.) (18 deelnemers).
De jaarlijkse oploswedstrijd tijdens het problemistenweekeinde (13 maart) werd voor het laatst
georganiseerd door Harm Benak en had Yochanan Afek als winnaar met 87 pt., voor Michael Pfannkuche
met 85 en Marcel van Herck met 75 (14 deelnemers).
e
Het 9 Jenevertoernooi tijdens de WCCC in Belgrado (3 augustus) kende 21 inzendingen over het thema
stikmat. Arbiter Marcel van Herck bekroonde 6 studies, de winnaar werd Darko Hlebec uit Kroatie.
De website van ARVES (www.arves.org) heeft afgelopen jaar een upgrade gekregen door webmaster
Peter Boll en is omgezet met behulp van Joomla. In Schaakmagazine 2016/5 werd hier aandacht aan
besteed.
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In memoriam

Henk Aalders
In een verzorgingstehuis in Altea (Spanje) is op 3 februari 2016 Henk Aalders overleden. Hij speelde in de jaren
50 onder andere in de Meestergroep van het Hoogovens Schaaktoernooi mee en kwam in de jaren 60 uit voor
het Nederlands team. Hij was KNSB-trainer en begeleidde Carla Bruinenberg naar haar eerste
dameskampioenschap. Verder was hij drager van de gouden speld van de KNSB. Henk Aalders is 85 jaar
geworden.
Joop van Oosterom
Van Oosterom sponsorde tientallen jaren vele topschaaktoernooien en was ook als sponsor actief in de
Nederlandse competitie (Volmac Rotterdam en HSG Hilversum). Vanwege zijn grote verdiensten voor de
schaaksport werd Van Oosterom in 2011 benoemd tot erelid van de KNSB. Als Nederlands Jeugdkampioen
vertegenwoordigde hij ons land in 1955 op het WK-Jeugd. Als correspondentieschaker werd Van Oosterom
tweemaal wereldkampioen.
Rein Wessels
Op 2 juli 2016 is Rein Wessels overleden. Hij heeft op vele manieren bijgedragen aan de schaaksport. Zo is hij
onder andere meer dan dertig jaar lid geweest van de Commissie van Beroep. Hij was sinds 2006 lid van
verdienste van de KNSB. Verder was hij drager van de gouden speld van de KNSB. Rein Wessels is 87 jaar
geworden.
Jules Welling
In november is de schaakjournalist Jules Welling overleden. De Brabander liep al vanaf de jaren zestig in de
schaakwereld rond en schreef voor tal van schaakbladen over de hele wereld. In Nederland schreef hij voor het
bondsblad en voor Schaaknieuws. Ook schreef hij vele boeken. Hij is 67 jaar geworden.
Siep Postma
Op 24 december 2016 is Siep H. Postma op 87-jarige leeftijd overleden. De heer Postma is tientallen jaren een
groot promotor van het jeugdschaken. Zo was hij 10 jaar lang hoofdredacteur van het jeugdblad van de KNSB
(1976-1986). Ook was hij o.a. voorzitter en secretaris van de FSB. De heer Postma was lid van verdienste van de
KNSB en drager van de gouden speld.

12

KNSB-onderscheidingen

De heren J. de Boer, M.J.T. Bosman, E.H. Schuyer en C. Versteeg zijn benoemd tot lid van verdienste van de
KNSB.
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BIJLAGE 1

UITSLAGEN EN KAMPIOENEN

Eindstanden KNSB-competitie 2015-2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meesterklasse
En Passant
SISSA
LSG IntelliMagic
Kennemer Combinatie
HMC Calder
Charlois Europoort
Pathena Rotterdam
HWP Sas van Gent
BSG
Utrecht

MP
16
14
11
11
11
9
7
6
5
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 1A
Groninger Combinatie
De Toren Arnhem - VSV
De Wijker Toren
Wageningen
Zukertort Amstelveen
ASV
Philidor 1847
SG Max Euwe
HWP Haarlem
Caissa-Eenhoorn

Mp Bp
14
61
14
47
10
44
9
46
9
45
8
42
7
43
7 42½
7 41½
5
38

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 2A
SSC 1922
Assen
SISSA 2
Hardenberg
Groninger Combinatie 2
VAS
Lonneker
SG Max Euwe 2
eFXO Apeldoorn 2
MSV

Mp
13
12
11
10
9
9
8
7
6
5

BP
53
52
51½
51½
50
43½
40
39½
41½
27½

Bp
40
37½
39½
37½
37
35
35
33½
35½
29½

K

D
D

K

D
D

K

D
D
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 1B
eFXO Apeldoorn
UVS
Paul Keres
Caissa
Voerendaal
De Stukkenjagers
EGGERT Purmerend
DSC Delft
DD
Voorschoten

Mp
17
12
10
9
9
8
8
7
6
4

Bp
62
52
49½
46½
41½
44
43½
38½
37½
35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 2B
Zukertort Amstelveen 2
Laurierboom-Gambiet
Caissa 2
De Waagtoren
AAS
HSG
Kennemer Combinatie 2
Amersfoort
LSG 2
Groninger Combinatie 3

Mp
16
15
11
10
10
8
7
7
6
0

Bp
45½
43
39½
42
35½
35½
35
31½
34½
18

K

D
D

K

D
D
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 2C
Messemaker 1847
Spijkenisse
RSR Ivoren Toren
Philidor Leiden
SOPSWEPS'29
Santpoort
PION
Paul Keres 2
De Stukkenjagers 2
Boven IJ

Mp
15
14
14
11
10
7
7
6
5
1

Bp
43½
43½
37
40½
38½
37½
33
30½
30
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3A
Philidor 1847 2
Spassky's
HSP/Veendam
Sneek
ZSG
Almelo
Schaakwoude
Denk en Zet/O&O Kampen
De Twee Kastelen
Haren & Oostermoer

Mp
13
12
11
10
10
10
10
7
6
1

Bp
38½
40
37½
40
40
38½
36½
30½
35½
23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3C
DSC Delft 2
Emanuel Lasker
Zukertort Amstelveen 3
Caissa 4
Paul Keres 3
ASC
Amsterdam West
ASV 3
HWP Zaanstad
De Waagtoren 2

Mp
15
11
11
11
10
10
8
6
6
2

Bp
45½
40½
39½
38
38½
37
34½
33
32
21½

K

D
D

K

D
D

K

D
D
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 2D
Venlo
De Pion
DJC Stein
HMC Calder 2
HWP Sas van Gent 2
Dordrecht
Vianen/DVP
Dubbelschaak '97
Eindhoven
Landau Axel

Mp
13
13
11
10
10
9
8
7
5
4

Bp
44
40½
37½
37½
33½
34½
35
37
31½
29

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3B
SG Max Euwe 3
Caissa-Eenhoorn 2
Caissa 3
DSG Pallas
Staunton
Almere 1
De Toren Arnhem - VSV 2
WSG Winterswijk
Hoogeveen
ENO

Mp
15
12
12
10
10
9
9
7
5
1

Bp
46
42½
41
40½
35½
37
32
29
31
25½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3D
ZSC-Saende 1
UVS 2
Fischer Z
Oud Zuylen
Wageningen 2
Leiderdorp
BSG 2
Almere 2
Utrecht 2
Aartswoud

Mp
14
12
11
11
10
9
8
7
5
3

Bp
43½
40½
40
39
39
34½
33
32
29
29½

K

D
D

K

D
D

K

D
D
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Mp

Bp

15

45

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3E
Westlandse Schaak
Combinatie
BSV Bennekom
LSG 3
Charlois Europoort 2
Caissa 5
ASV 2
Promotie
HWP Haarlem 2
RSR Ivoren Toren 2
ZSC-Saende 2

14
12
10
10
9
8
7
5
0

41½
41½
39
35½
39
36½
32½
31½
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3G
Rokado
Goes
CSV
DSC Delft 3
Bergen op Zoom
Souburg
Overschie
HWP Sas van Gent 3
Charlois Europoort 3
Landau Axel 2

Mp
14
14
12
11
10
9
7
6
5
2

Bp
42½
41
42½
43½
39
33
31½
29½
33
24½

1.

Klasse 3F
K

1. Oegstgeest '80

D
D

K

D
D

27

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krimpen aan den IJssel
Schaakhuis
Voorschoten 2
Sliedrecht
Rijswijk
DD 2
De Pion 2
D4
LSG 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3H
Voerendaal 2
RSC ’t Pionneke
De Combinatie
HSC
De Giessen en Linge
WLC
De Stukkenjagers 3
De Drie Torens
Eindhoven 2
Maastricht

Mp

Bp

15 44½

K

14 42½
10
38
9
39
9
36
8
35
8
34
7 31½
6 30½
4
29

D
D

Mp
13
13
12
12
11
7
6
6
5
5

Bp
42
42
38½
37½
39½
33
34
30
34
29½

K

D
D
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De kampioenen van 2016
Algemeen
Vrouwen
Open Kampioenschap
Clubcompetitie
Bekercompetitie
Senioren
Veteranen
NK Internet
NK bedrijven
Open NK Snelschaken
NK Lightning Chess
NK Snelschaken
NK Snelschaken voor Clubteams
NK Rapid
NK Rapid Vrouwen
Open NK Rapid

Jorden van Foreest, Groningen
Anne Haast, Tilburg
Chanda Sandipan, India
En Passant, Bunschoten-Spakenburg
Kennemer Combinatie, Haarlem
Luuk de Ruijter, Heerde
Luuk de Ruijter, Heerde
Erwin l'Ami, Woerden
Schakers.info, Eindhoven
Erik van den Doel, Leiden
Hing Ting Lai, Amsterdam
niet gehouden
SISSA, Groningen
Loek van Wely, Tilburg
Anne Haast, Tilburg
niet gehouden

Verenigingsprijs

JSC Magnus Leidsche Rijn

NK Jeugd (Rotterdam, Rijswijk, Waalwijk, Roosendaal)
A jeugd
Hing Ting Lai
A meisjes
Timardi Verhoeff
B jeugd
Marijn ten Hartog
B meisjes
Feline Waardenburg
C jeugd
Liam Vrolijk
C meisjes
Marlinde Waardenburg
D jeugd
Siem van Dael
D meisjes
Eline Roebers
E jeugd
Yichen Han
E meisjes
Eline Roebers
F jeugd
Yichen Han
F meisjes
Manasvita Basa
G jeugd
Polle van Arendonk
G meisjes
Wendy Huang
H jeugd
Le Phong Nguyen
H meisjes
Aurelia Heukelom
Open NK Jeugd (Borne)
A jeugd
A meisjes
B jeugd
B meisjes
C jeugd
C meisjes
D jeugd
D meisjes
E jeugd
E meisjes
FGH jeugd
FGH meisjes
F jeugd

Jochem Mullink
Rosa Ratsma
Luuk Baselmans
Iris Schelleman
Jonas Hilwerda
Annelies Vitharana (Bel)
Kasper Bleeker
Tyani de Rijke (Bel)
Kark Böhm (Dui)
Dalya Mang
Manasvita Basa
Manasvita Basa
Roger Labruyere
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F meisjes
G jeugd
G meisjes
H jeugd
H meisjes

Manasvita Basa
Wendy Huang
Wendy Huang
Gachatur Kazarjan
Luna Huang

Jeugdclubcompetitie (Den Bosch)
Meesterklasse A
Meesterklasse C
Meesterklasse D

Oud Zuylen Utrecht
De Waagtoren
STB

Utrecht
Alkmaar
Oosterhout

Zuid-Scharwoude
NK E-teams

Almere

Almere

NK schaken voor schoolteams Voortgezet Onderwijs (Wijk aan Zee)
VO I (bovenbouw)
Gymnasium Apeldoorn Apeldoorn
VO II (onderbouw)
Stedelijk Gymnasium
Leiden
NK schaken voor schoolteams Basisonderwijs (Nijmegen)
Categorie algemeen
De Pinksterbloem
Categorie groepen 3, 4 en 5
Nutsschool Wassenaar

Amsterdam
Wassenaar

Open NK rapid Jeugd (Eindhoven)
Niet gehouden.
NK Snelschaak Jeugd (Bunschoten-Spakenburg)
A jeugd
Tjark Vos
A meisjes
Monica Reichardt
B jeugd
Robin Reichardt
B meisjes
Gerbrich Kroon
C jeugd
Maarten Hoeneveld
C meisjes
Anna Martinez
D jeugd
Daniël Kutchoukov
D meisjes
Masha Lindenaar
E jeugd
Ingo Bello
E meisjes
Manasvita Basa
NK voor jeugdteams regionale bonden, Huttontoernooi (Delft)
Algemeen
RSB
Categorie A
RSB
Categorie B
NHSB
Categorie C
LeiSB
Categorie D
RSB
Categorie E
RSB
KNSB Internet Jeugd Grand Prix 2015-2016 (Playchess)
Totaal klassement
Robin Reichardt (robin reichardt)
Groep boven 1400
Robin Reichardt (robin reichardt)
Groep tot 1400
Sara Martinez (saartjestaartje)
Groep tot 1200
Max Bookelman (Old firehand)
Groep tot 1000
Thomas den Bakker (Thomas_dB)
Groep tot 800
Masha Lindenaar (MashaL24)
Groep tot 600
Micha Lindenaar (MishkaJL)
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BIJLAGE 2

NEDERLAND IN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Kandidatentoernooi, Moskou, Rusland (11 maart - 28 maart)
6
Anish Giri
7 (uit 14)
WK Teams Senioren en Veteranen, Dresden, Duitsland (26 juni - 4 juli)
Veteranen (65+)
10
Oranje 1 (Jaap Vogel, Pim Ghijssen, Wim Westerveld, Arend van Oosten)
29
Oranje 3 (Pierre Smeets, Loek Mostertman, Toon Mentink, Foppe-Jan Montsma)
34
Koninklijke DD (Henk Happel, Ronald Dickhoff, Erik Olof, Alexander Munninghoff)
Senioren (50+)
30
Oranje 2 (Ed Baarslag, Ben Van Geffen, Gerrit Visser, Matthijs Dijkstra, Frans Arp)

EK Senioren, Yerevan, Armenië (5 - 13 juni)
Veteranen (65+)
21
Nico Schouten
5
EK individueel, Gjakova, Kosovo (11 - 24 mei)
52
Benjamin Bok
6½
171
Jorgen Henseler
4½
EK Individueel Vrouwen, Mamaia, Roemenië (27 mei - 7 juni)
106
Linda Jap Tjoen San
3½
e

42 Olympiade, Baku, Azerbeidzjan (2 - 13 september)
e
Algemeen. 36 met 13 matchpunten
Bord 1 Anish Giri
7 uit 11
Bord 2 Erwin l'Ami
4½ uit 9
Bord 3 Loek van Wely
4 uit 8
Bord 4 Robin van Kampen
5½ uit 8
Bord 5 Benjamin Bok
5½ uit 8
e

Vrouwen, 21 met 14 matchpunten
Bord 1 Zhaoqin Peng
5 uit 9
Bord 2 Anne Haast
5½ uit 10
Bord 3 Tea Lanchava
6½ uit 9
Bord 4 Anna-Maja Kazarian
5 uit 10
Bord 5 Maaike Keetman
2 uit 6
WK landenteams
Niet gehouden
European Club Cup, Novi Sad, Servië (5 - 13 november)
19
LSG IntelliMagic
8 MP
30
SISSA
7 MP
40
En Passant
6 MP
45
Kennemer Combinatie
6 MP
Aan bord 1 behaalde Loek van Wely voor Zürich een gedeeld derde score met 5 uit 7 partijen.
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BIJLAGE 3

TOERNOOIEN

Tata Steel Chess Tournament 2016
Magnus Carlsen was de overtuigende winnaar van de 78e editie van Wijk aan Zee (13-29 januari 2016). De
wereldkampioen scoorde 9 uit 13 en bleef ongeslagen. Fabiano Caruana en Ding Liren eindigen op een punt
achterstand op de gedeelde tweede plaats. Wesley So, Anish Giri en Pavel Eljanov scoorden 7 uit 13. Anish
verloor in de eerste ronde van So, en had ook verder een moeizaam toernooi: hij redde een aantal slechte tot
verloren stellingen waardoor hij eindresultaat dragelijk was. De andere Nederlander in de hoofdgroep, Loek
van Wely, was een van de smaakmakers ondanks zijn gedeelde laatste plaats met Michael Adams en Hou Yifan.
Van Wely speelde een aantal spectaculaire partijen, stond onder andere gewonnen tegen Carlsen en scoorde
iets beter dan op grond van zijn rating verwacht mocht worden.
Eindstand Masters
1. Carlsen
2. Caruana
3. Ding
4. So
5. Giri
6. Eljanov
7. Wei
8. Mamedyarov
9. Karjakin
10. Navara
11. Tomashevsky
12. Hou
13. Adams
14. Van Wely

9
8
8
7
7
7
6,5
6,5
6
5,5
5,5
5
5
5

In de Challengers groep was de Indiase grootmeester Adhiban de winnaar. Hij scoorde net als Safarli en Dreev 9
uit 13, maar promotie naar de Masters was weggelegd voor de Indiër. Op de vierde plaats eindigde Benjamin
Bok als beste Nederlander met 7 punten. Jorden van Foreest mocht redelijk tevreden zijn met een score van
50%. Hij eindigde op de 6e tot en met 10e plaats met onder andere Erwin l’Ami. Nederlands Kampioene Anne
Haast eindigde op de laatste plaats met 2 overwinningen en geen remises.

Batavia toernooi
Van 18 tot en met 28 februari werd in het Amsterdamse cafe Batavia alweer de 8e editie van het gelijknamige
gesloten grootmeestertoernooi gehouden. Er werden dit keer geen normen gescoord. Lars Schandorff werd de
officiële winnaar. De Deense grootmeester scoorde net als Friso Nijboer 6,5 uit 9.
BPB Limburg Open
Tijdens Pinksteren wordt traditioneel het grootste weekendtoernooi van Nederland in Maastricht gespeeld. De
2016 editie kende meer dan 450 deelnemers, daaronder 15 grootmeesters. De hoofdgroep werd gewonnen
door Axel Bachmann uit Paraguay met 6 uit 7 partijen; Jorden van Foreest en Robin Swinkels waren de beste
Nederlanders op een half punt achterstand.
Leiden Chess Tournament
Roeland Pruijssers won op weerstandpunten het LCT. Net als Hugo ten Hertog (GM-norm) scoorde hij 7 uit 9.
Dat was een halfje meer dan een groepje achtervolgers waaronder Loek van Wely. Het LCT kende een aparte
vrouwen kroongroep die gewonnen werd door Rosa Ratsma.
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Spa Chess Tournament Amsterdam
De Russische grootmeester Alekseev won met overmacht in Amsterdam. Met 8 uit 9 bleef hij de achtervolgers
Van den Doel en Kunin een punt voor. Lucas van Foreest scoorde een IM-norm.

Hogeschool Zeeland toernooi Vlissingen
Loek van Wely liet er geen gras over groeien in Vlissingen. Hij begon met 6 uit 6 voordat hij zijn eerste remise
liet aantekenen tegen GM Landa. Uiteindelijk was 8 uit 9 voldoende voor de ongedeelde toernooioverwinning.

Hoogeveen Chess Tournament
Er werden twee matches gespeeld in wat alweer de 20e editie was van het toernooi in Hoogeveen. Ivan
Sokolov versloeg Jorden van Foreest in een spectaculaire match met 3,5-2,5. Alleen de slotpartij eindigde in
remise, verder won steeds de witspeler. Nigel Short versloeg met dezelfde cijfers Hou Yifan.
Het Open Toernooi werd gewonnen door de Indiase grootmeester Gupta die een halfje meer scoorde dan zijn
collega Sandipan. Op gedeelde derde plaats eindigden onder andere de jeugdspelers Lucas van Foreest en
Casper Schoppen die beiden een IM-norm scoorden.

HWP Haarlemse Meesters
In het HWP Haarlemse Meesterstoernooi scoorde Manuel Bosboom 6 uit 9. Met die score werd hij in 2015
winnaar, maar dit jaar wist collega-IM Thomas Willemze een halfje meer te scoren. Normen werden er dit jaar
niet gescoord.

Schaakfestival Groningen
Sergei Tiviakov eindigde samen met de Chinese grootmeester Jinshi Bai op de gedeelde eerste plaats in zijn
woonplaats Groningen. IM-normen waren er voor Casper Schoppen, Nick Maatman, Peter Ypma en Lucas van
Foreest.

32

Jaarverslag 2016

BIJLAGE 4

BEHAALDE TITELS BIJ DE FIDE

Grootmeester (GM)
geen
Damesgrootmeester (WGM)
Geen
Internationaal Meester (IM)
Lucas van Foreest
Hugo ten Hertog
Robby Kevlishvili
Mark Timmermans
Internationaal damesmeester (WIM)
Geen
FIDE-meester (FM)
Elwin van der Auweraert
Bob Beeke
Stefan Bekker
Vincent Blom
Barry Brink
Tobias Kabos
Zyon Kollen
Bart Konijn
Frans Konings
Nick Maatman
Kees Nagtegaal
Stefan Tabak
Liam Vrolijk
Dames FIDE-meester (WFM)
Geen
Kandidaat-meester (CM)
Jaap Amesz
Jasper de Jong
Luuk Peters
Rachid Schrik
Dames kandidaat-meester (WCM)
Geen
Internationaal arbiter (IA)
Mark Huizer
Gerard de Lange (4th quarter PB)
FIDE-arbiter (FA)
Vincent Pandelaar (4th quarter PB)
Internationaal Organisator (IO)
geen
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BIJLAGE 5

COMMISSIES

Per 31 december 2016 was de samenstelling van de verschillende KNSB-commissies als volgt:
Commissie van Beroep
H.A. Bartels - voorzitter
Th.M.M. van Beekum
B. Plomp
E.M. Enschede
E.M.M. Roosendaal
A.A. Schuering
C. Versteeg
Scheidsrechtercommissie
R. Bleeker - voorzitter
J.L. van den Ende
J.H. Pots
M.A. Huizer
A.F. Strik
vanuit Bondsbureau: K. Stolk
Ratingcommissie
M.W.F. Jans (ratingcommissaris)
K. Dekker
C.A. Roet
J.K.Schut
J. Witkamp
vanuit Bondsbureau: K. Stolk - voorzitter
Commissie Kadervorming
B. Friesen
E. Mijnheer
E.M.M. Roosendaal
A.F. Strik
vanuit Bondsbureau: S. Valster-Schiermeier
Examencommissie Arbiteropleidingen
E.M.M. Roosendaal - voorzitter
F. Peeters
A. Rutten
A.F. Strik
Examencommissie Schaaktraineropleidingen
B. Friesen - voorzitter
D. Meijer
E. Mijnheer
E. Sibbing
Technische Commissie
D. Reinderman
F. Schalij
E.G. Vroombout
vanuit Bondsbureau: J. Bosch - voorzitter
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Tuchtcommissie
D. Gruijters - voorzitter
J. Werle - plv. voorzitter
J.H.A. van Eijk
H. Groffen
M. Middelveld
H. van Putten
C.A. Roet
Financiële Advies Commissie
J.P. de Vries - voorzitter
A. van der Heide
K. Koper
H. Oosterhout
J.J.A Poland
vanuit Bondsbureau: M.J. van der Werf
vanuit bestuur: A. Baas
extern adviseur: Accountantskantoor Zirkzee Audit
Geschillencommissie
A.A. Schuering - voorzitter
A.F.R. Avis
F.A. Cuijpers
M.R. Okkes
J. Vogel
Vertrouwenscommissie Benoemingen
M. van Amerongen - voorzitter
J. Stomphorst
In te vullen (door bestuur)
R. Kroezen (NOSBO, 2015-2016)
Vacature (Vertegenwoordiger Individuele Leden, 2015-2016)

Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep kwam twee keer bijeen en behandelde daarin twee beroepsgevallen uit de KNSBcompetitie in 2015-2016.
Scheidsrechterscommissie
De Scheidsrechterscommissie boog zich in 2016 onder andere over het aanpassen van de 'Richtlijn overmacht'.
De commissie had een adviserende rol bij het opzetten van de nieuwe cursussen Scheidsrechter 1 en
Indelingsdeskundige 1. Aan de vertaling van de aangepaste FIDE regels van het Schaakspel (ingang 1-7-2017) is
begonnen.
Ratingcommissie
De commissie heeft vier ratinglijsten uitgebracht bij zowel de jeugd als de senioren.
De commissie heeft in navolging van 2015 geconstateerd dat jeugd nog steeds een te lage rating had. Daarop
zijn sterkere maatregelen getroffen, deze zijn:
- de seniorenrating heeft een ondergrens van 800 gekregen
- seniorenratings van jeugd kleiner dan 800 zijn vervallen
- partijen van senioren tegen iemand met alleen een jeugdrating, tellen alleen mee voor de jeugdspeler.
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Commissie Kadervorming
In 2016 heeft de commissie Kadervorming de nieuwe structuur van de arbiteropleidingen en de bijbehorende
reglementseisen en de vernieuwde eisen die behoren bij de cursus Schaaktrainer 2 geaccordeerd. Ook heeft
de commissie besloten om Migchiel de Jong (Leeuwarden) op te laten leiden tot kaderdocent Schaaktrainer 1
en 2.
Examencommissie Arbiteropleidingen
De commissie heeft in 2016 drie examens vastgesteld voor de arbiteropleidingen.
Examencommissie Schaaktraineropleidingen
De commissie is in 2016 verschillende malen bij elkaar gekomen . Dit resulteerde in het vernieuwde
lesmateriaal van de cursus Schaaktrainer 2.
Technische Commissie (TC) en talentstatussen
Dankzij gewijzigde NJK-reglementen had de TC in 2016 niet langer een rol bij het vaststellen van de vrijplaatsen
voor het NJK. De TC heeft net als in de voorafgaande jaren de selecties voor de uitzendingen vastgesteld.
Daarnaast zijn per 1 september de talentstatussen voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld.
Tuchtcommissie
Er werden in 2016 geen klachten ingediend bij de Tuchtcommissie.
Financiële Adviescommissie
De Financiële Advies Commissie (FAC) is in 2016 substantieel van samenstelling veranderd. Dhr. De Boer heeft
afscheid genomen als voorzitter van de FAC en is opgevolgd door dhr. De Vries, die al lid was van de FAC.
Verder zijn in de Bondsraad van 4 juni 2016 drie nieuwe leden (de heren Koper, Oosterhout en Poland)
benoemd in de FAC. Met het aangebleven lid dhr. Van der Heide is de FAC nu weer volledig bemenst. De FAC
kwam vier keer bijeen, waarbij twee keer ook de penningmeester en de directeur aanwezig waren. Besproken
werden de Jaarrekening 2015 en de Begroting voor 2017. Daarnaast was onder andere de Managementletter
2016 onderwerp van gesprek.
Geschillencommissie
Er werden in 2016 geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie.
Seksuele Intimidatie
Er zijn geen klachten ingediend in 2016 op het gebied van Seksuele Intimidatie.
Vertrouwenscommissie Benoemingen
De heren J. de Boer, M.J.T. Bosman, E.H. Schuyer en C. Versteeg zijn benoemd tot lid van verdienste van de
KNSB.
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BIJLAGE 6

BESTUUR EN BONDSBUREAU

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2016
Marleen van Amerongen voorzitter
Jan Stomphorst
secretaris
Aart Baas
penningmeester
Frank Lommers
lid
Eugene Rebers
lid
Jan Peter Wissink
lid

Bezetting Bondsbureau per 31 december 2016
Mark van der Werf
directeur
Jeroen Bosch
directeur sportief
Eric van Breugel
breedtesport en jeugdschaak
Micha Jans
ratingcommissaris
Koos Stolk
competitie en evenementen
Sacha Schiermeier
opleidingen
Sandra Tarabene
ledenadministratie en financiële administratie
Huub Uttien
financiële administratie
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BIJLAGE 7

OVERZICHT AANTAL LEDEN

Bond
FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB
LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Schoolschaak
Internetschaak
Persoonlijke Leden
Overig
totaal incl. dubbelleden
dubbelleden
totaal excl. dubbelleden

26.000

eind 2012 eind 2013 eind 2014 eind 2015 eind 2016
753
824
726
716
731
1.069
1.057
1.100
954
949
905
898
886
886
842
2.402
2.342
2.336
2.337
2.323
2.301
2.244
2.361
2.310
2.291
1.371
1.351
1.369
1.370
1.400
2.350
2.233
2.108
2.057
2.064
888
865
880
885
869
1.288
1.297
1.265
1.263
1.294
1.893
1.847
1.815
1.816
1.842
506
508
515
501
503
1.851
1.847
1.930
1.924
1.892
863
829
739
714
694
47
47
50
51
51
66
68
71
66
63
293
343
369
360
313
251
225
218
183
164
33
31
29
29
26
816
851
928
2.038
3.027
2.326
2.474
2.567
2.206
1.901
179
179
183
211
203
227
439
752
754
944
22.678

22.799

23.197

23.631

24.386

1.676

1.773

1.872

1.740

1.721

21.002

21.026

21.325

21.891

22.665

Ontwikkeling ledenaantal KNSB

Overig individueel
Internetschaak
Schoolschaak

24.000

Verenigingsleden

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000
jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17
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Ondertekening
Haarlem, 16 mei 2017
Namens het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond:

Eugene Rebers, secretaris

Marleen van Amerongen, voorzitter
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Agendapunt 7

Bondsraad
Algemeen Bestuur
Afschaffen verzenden papieren versie competitiegids
Ter besluitvorming
D. Tjiam
27 april 2017
17/WZcom/0424/JB

Voorstel
Afschaffing verzending papieren versie competitiegids met ingang van het seizoen 2018-2019.
Toelichting
Het vervaardigen van een papieren versie van de competitiegids kost werktijd en printkosten.
Bovendien zijn er met de verzending portokosten gemoeid. Indien besloten wordt dat verzending op
papier van de competitiegids voor alle klassen stopgezet wordt, dan kan het inschrijfgeld in alle
klassen voor ieder team met € 20,- omlaag.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
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nr

Agendapunt 7

Bondsraad
Werkgroep Competitie
Voorstel en onderbouwing inschrijfkosten KNSB competitie 4e klasse en verder
Ter besluitvorming
Algemeen Bestuur, D. Tjiam
27 april 2017
17/WZcom/0426/JB
e

Onderbouwing inschrijfkosten KNSB 4 klasse en verder
e

e

De inschrijvingskosten per team liggen voor de 4 Klasse en verder lager dan voor de 3 Klasse en
hoger. Er is ten eerste geen sprake is van betaalde wedstrijdleiders (zoals bij de meesterklasse en de
e
e
1 Klasse). Ook zal er geen sprake zijn van een reiskostenregeling zoals die wel geldt voor de 3
e
Klasse en hoger. Bovendien is er voor de 4 Klasse en verder geen sprake van FIDE ratingverwerking
e
(zoals wel het geval voor de 3 Klasse en hoger). Het lijkt ook reëel om lagere inschrijfkosten te
hanteren bij de uitbreiding van de KNSB-competitie omdat:
- de nieuwe klassen mee liften op het huidige systeem.
e
- vanaf de 5 Klasse en verder er sprake is van achtkampen niet van tienkampen.
Uitgaande van het afschaffen van het verzenden van een papieren versie van de competitiegids,
kunnen de inschrijvingskosten per team beperkt blijven tot € 30,- voor het seizoen 2018-2019.
e

Specificatie inschrijfkosten 4 klasse KNSB en verder per team
Klok inclusief verzendkosten
Beperkte bijdrage personeelskosten
Totaal

€ 5,€ 25,€ 30,-

Personeelskosten zijn voor volgende werkzaamheden:
Verwerking inschrijving teams en maken seizoensindeling
Verwerken facturen inschrijving
Verwerken uitslagen en bijhouden standen
Website bijhouden
Behandelen protesten
Checken speelgerechtigheid/minimale opkomst opgegeven spelers
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Agendapunt 8

Bondsraad
Werkgroep Competitie
Voorstel scheiden regionale en KNSB competitie en uitbreiding KNSB competitie
Discussie en besluitvorming
Algemeen Bestuur, D. Tjiam
27 april 2017
17/WZcom/0425/JB

Inleiding
De Bondsraad heeft op 4 juni 2016 besloten de werkgroep competitie te vragen een voorstel uit te
werken voor juni 2017 om te komen tot het scheiden van de regionale en de KNSB competitie voor
een proefperiode van 2 jaar. Middels een reactie op de tussenrapportage van de werkgroep in
december 2016 heeft de Bondsraad verder richting gegeven aan het voorstel dat nu op de agenda
staat.
Voorstel scheiden regionale en KNSB competitie en uitbreiding KNSB competitie
Scheiding van de regionale en de KNSB competitie en uitbreiding van de KNSB competitie met
inachtneming van de volgende punten:
• Scheiding met ingang van het seizoen 2018-2019
• Voor een proefperiode van 2 jaar (seizoenen 2018-2019 en 2019-2020)
e
e
• Uitbreiding van de KNSB competitie met een 4 klasse, 5 klasse enz. (zoveel als er
voldoende teams voor worden opgegeven om een competitie te spelen). Voor de
e
e
meesterklasse t/m de 3 klasse geldt de klassieke piramide. Vanaf de 4 klasse is speelniveau
leidend en is er sprake van een competitiehuis.
• Geen promotie-degradatieregeling tussen regionale competitie en KNSB competitie
e
• Deelname aan 4 klasse KNSB en verder op grond van vrije inschrijving van teams
• Indeling wordt gemaakt op speelniveau en met het oog op beperken van reisafstanden
• Flexibel zijn in de proefperiode (met de indeling, geen boeteregeling, deelnemende teams
vooraf informeren over reisafstanden en terugtrekking mogelijk maken). Dat betekent dat
artikel 11.1 uit het competitiereglement (boeteregeling) in de pilotperiode niet wordt toegepast
e
voor de 4 Klasse en lager.
• Evaluatie van de proefperiode in de bondsraad van december 2019.
Het belangrijkste idee achter het voorstel is dat leden ongeacht hun spelniveau kunnen kiezen voor
deelname aan een KNSB zaterdagcompetitie, een competitie in hun regionale bond of voor beide
competities.
Gevraagd besluit
Instemming met het voorstel tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden van de regionaleen de KNSB competitie voor een proefperiode van 2 jaar. Opheffing van de huidige werkgroep
competitie. Gevraagd mandaat aan de bondsraad voor het instellen van een nieuwe werkgroep
competitie die in samenwerking met het bondsbureau de benodigde stappen zet om invoering per
seizoen 2018-2019 mogelijk te maken.

KNSB-Competitiereglement

17/WZcom/0323/JB

Uitgangspunten
a.
Vierde klasse en hoger – 10 teams
b.
Vijfde klasse en lager – 8 teams
c.
Bestaande reiskosten regeling gehandhaafd voor de derde klasse en hoger. Voor
de andere klassen geen regeling.
d.
Het tweede jaar van de pilot kunnen teams door vrije inschrijving instromen op
het geschikte niveau. In de toekomstige situatie na de pilot moet er een
regeling komen voor nieuwe verenigingen om op een hoger niveau dan het
laagste in te stromen.
e.
Onafhankelijke wedstrijdleiders, dit staat algemeen gereglementeerd. In de
praktijk zullen alleen in de eerste klasse en hoger wedstrijdleiders aangesteld
(kunnen) worden.
f.
FIDE rating rapportage: alleen derde klasse en hoger worden gerapporteerd. Dit
in verband met het gebruik van goedgekeurde klokken.
In rood weergegeven tekst: oude gewiste tekst
In geel gearceerde tekst: nieuwe tekst.
KNSB-Competitiereglement

Hoofdstuk I - Doel en Toepassing
Artikel 1
Dit reglement geldt voor de ingevolge het Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (hierna te noemen KNSB) in elk seizoen, lopend van
september tot en met juni daaropvolgend, tussen tientallen en tussen achttallen
(hierna te noemen teams) van verenigingen te organiseren competitiewedstrijden.
Artikel 2
2.1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de
competitieleider van de KNSB. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van
dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke
zich ter zake mochten voordoen.
2.2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door
een door het bestuur van de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.
Artikel 3
3.1. De verenigingen wier teams deelnemen aan een wedstrijd waarop een beslissing
van de competitieleider als bedoeld in artikel 2, lid 1, betrekking heeft, kunnen
tegen die beslissing beroep instellen bij de Commissie van Beroep van de KNSB.
3.2. Een beroep als bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk ingesteld binnen 14 dagen
nadat de competitieleider zijn beslissing aan de desbetreffende vereniging heeft
meegedeeld, door toezending van het beroepsschrift per aangetekend schrijven
of per e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd aan het bestuur van de KNSB.
Het beroepsschrift dient vergezeld te gaan van een bedrag waarvan de hoogte
door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld. Dit bedrag
wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het
beroep niet gegrond wordt verklaard, beslist de Commissie van Beroep of het
bedrag, of een deel daarvan, wordt terugbetaald; bij afwijzing van het beroep
zal altijd een minimum van 50% van het vastgestelde bedrag wegens
administratiekosten niet terugbetaald worden. Afschriften van het beroepsschrift
dienen gelijktijdig te worden gezonden aan de competitieleider van de KNSB en
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aan de betrokken vereniging(en). Het bestuur van de KNSB stelt het
beroepsschrift zo spoedig mogelijk in handen van de Commissie van Beroep.
3.3. Indien een beslissing van de competitieleider invloed heeft op latere ronden van
de competitie, dan wordt een beroep tegen deze beslissing niet-ontvankelijk
verklaard, indien dit beroep later dan twee competitieronden na deze beslissing
is ingediend.
3.4. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend. Tegen de
beslissingen van deze commissie staat geen verder beroep open.
Hoofdstuk II - Competitiewedstrijden
Artikel 4
4.1 De wedstrijden in de KNSB-competitie worden gespeeld op door het KNSBbestuur ten minste een half jaar tevoren aan te wijzen zaterdagen vanaf 15
september tot en met 1 juni daaropvolgend. De tijd tussen twee ronden is
tenminste 20 dagen. Twee keer per seizoen mag de tijd tussen twee ronden
beperkt worden tot tenminste 13 dagen, dit mag echter niet twee keer achter
elkaar. Op zaterdagen voorafgaand aan een algemeen erkende feestdag wordt
niet gespeeld. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vakanties.
Een eventuele gezamenlijke laatste ronde kan worden geprogrammeerd op een
zondag (maar niet op een algemeen erkende feestdag).
4.2 a
In de vierde klasse en hoger worden 9 ronden gespeeld op 9 verschillende
zaterdagen.
b
In de vijfde klasse en lager worden 7 ronden gespeeld gelijk met de 2e t/m
de 8e ronde van de tientallen.
Artikel 5
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden 30 tientallen en 120
achttallen van in Nederland gevestigde verenigingen toegelaten. Verder worden uit
vrije inschrijving achttallen toegelaten. Vrije inschrijving geschiedt door het team met
de beoogde spelers door te geven.
Artikel 6
6.1. De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien tientallen,
te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in twaalf groepen van tien achttallen,
te weten vier 2e klassegroepen (A, B, C en D) en acht 3e klassegroepen (A, B,
C, D, E, F, G en H).
6.1. De deelnemende tientallen worden ingedeeld in drie groepen van tien tientallen,
te weten een meesterklassegroep en twee 1e klassegroepen (A en B). De
deelnemende achttallen worden ingedeeld in groepen van tien achttallen, te
weten vier 2e klassegroepen (A, B, C en D), acht 3e klassegroepen (A, B, C, D,
E, F, G en H). De 4e klassegroepen worden gevuld met tien achttallen. De 5e en
lagere klassegroepen worden gevuld met acht achttallen. Bij voorkeur worden er
minimaal acht groepen in de vierde klasse gevormd. De bezetting van de
overige klassen is afhankelijk van de aanmelding.
6.2. De meesterklassegroep wordt geacht sterker te zijn dan de 1e klassegroepen;
de 1e klassegroepen worden geacht sterker te zijn dan de 2e klassegroepen; de
2e klassegroepen worden geacht sterker te zijn dan de 3e klassegroepen. En zo
verder tot de laagste klassegroepen. De parallelgroepen worden geacht van
gelijke sterkte te zijn.
6.3. De verdeling der teams over de parallelgroepen wordt vastgesteld door het
bestuur van de KNSB Hierbij wordt gestreefd naar een regionale indeling,
gepaard met een zoveel mogelijk evenredige verdeling der krachten.
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6.4. Als een team zich terugtrekt na een maand voor aanvang van de competitie,
handhaaft het bestuur van de KNSB de gemaakte competitie indeling.
Als een team zich terugtrekt voor een maand voor aanvang van de competitie,
maakt het bestuur van de KNSB een nieuwe competitie indeling, waarbij open
gevallen plaatsen ook in lagere klassen worden opgevuld.
a. Deze opvulling geschiedt door het beste niet gepromoveerde team te laten
promoveren. Opvulling in de derde klasse geschiedt door een team uit de
vierde regionale bond waarvan in de laatste voor 1 januari van dat jaar
voltooide KNSB-competitie een pas gepromoveerd team het hoogste
resultaat heeft behaald. Welk team het beste niet gepromoveerde team is
en welk team het hoogste resultaat heeft behaald, wordt bepaald door het
aantal matchpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Als dit
gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden. Als dit ook gelijk is, beslist het aantal bordpunten gedeeld door
het aantal gespeelde wedstrijden met weglaten van het laatste bord van
elke wedstrijd. Als ook dat gelijk is, met weglaten van het één na laatste
bord van elke wedstrijd; en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt,
wordt geloot.
b. Opvulling in de vierde klasse en lager geschiedt door het team uit de
volgende klasse met de hoogste gemiddelde rating, zie artikel 5 (KNSB
augustus-rating voorafgaand aan het seizoen). In de laagste klasse wordt
niet opgevuld, zo nodig worden klassegroepen samengevoegd.
Artikel 7
7.1. In alle groepen wordt een halve competitie gespeeld.
7.2. Als kampioen van een groep wordt aangewezen het team, dat het grootste
aantal matchpunten heeft behaald.
7.3. De laagste twee teams in elke groep degraderen. Bij uitsluiting van een team
behoort dit team tot de twee degraderende teams.
7.4. De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het
aantal matchpunten. Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten.
7.5. Als aan het einde van de competitie twee of meer teams in een groep hetzelfde
aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun
volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en)
en als dat ook gelijk is, het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijden. Als
het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal
bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als
dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord; en zo verder. Als dit
geen beslissing brengt, wordt geloot.
Artikel 8
De KNSB zal de resultaten van de in de derde klasse en hoger gespeelde partijen
doorsturen naar de FIDE voor ratingverwerking.
Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn
ten tijde van de partij. Ook voor mogelijke normen wordt gekozen voor de ratings die
geldig zijn ten tijde van de partij.
Artikel 9
Aan de kampioenen van alle groepen worden schaakklokken met inscriptie uitgereikt.
Artikel 10
10.1. De kampioen krijgt de titel Clubkampioen van Nederland ....' (onder toevoeging
van het betrokken competitieseizoen).
10.2. De kampioenen van de 1e klassegroepen promoveren naar de
meesterklassegroep van de competitie van het daaropvolgende seizoen.
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10.3. De kampioenen van de 2e-klassegroepen promoveren naar de 1e klasse van de
competitie van het daarop volgende seizoen.
10.4. De kampioenen van de 3e-klassegroepen promoveren naar de 2e klasse van de
competitie van het daarop volgende seizoen.
10.5. Uit elke regionale bond promoveert één team naar de 3e klasse van de KNSB.
Van drie verschillende regionale bonden promoveert een extra team naar de
derde klasse van de KNSB. Dat zijn de drie regionale bonden waarvan in de
laatste voor 1 januari van dat jaar voltooide KNSB-competitie een pas
gepromoveerd team het hoogste resultaat heeft behaald. Met het hoogste
resultaat wordt bedoeld het hoogste aantal matchpunten gedeeld door het
aantal gespeelde wedstrijden; als dat gelijk is, beslist het hoogste aantal
bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden; als dat ook gelijk is
beslist het hoogste aantal bordpunten gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden aan de eerste 7 borden; als dat ook gelijk is beslist het hoogste
aantal bordpunten gedeeld door het aantal wedstrijden aan de eerste 6 borden;
en zo verder. Als ook dit geen beslissing brengt, wordt geloot.
De kampioenen van de 4e-klassegroepen en lager promoveren naar de 1 hogere
klasse van de competitie van het daarop volgende seizoen.
10.6. Degradatie vindt steeds automatisch plaats.
10.7. Indien een klasse meer degradanten heeft dan kampioenen uit de eronder
gelegen klasse, dan worden de lege plekken opgevuld met extra
promotieplaatsen uit de er onder gelegen klasse. De volgorde aan het einde van
de competitiewedstrijden wordt bepaald door de criteria genoemd in de artikel
7. Indien het aantal wedstrijden ongelijk is dan worden de scores in verhouding
vergeleken.
Artikel 11
11.1. a. Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vierde klasse of hoger, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1 juli aan
de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te maken.
Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 juli voorafgaand aan
het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider opgelegde boete
verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15 augustus is het maximum
van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na 15 augustus is het
maximum van de boete € 475,-.
b. Een vereniging, waarvan 1 of meer teams op grond van de resultaten in het
vorige competitieseizoen recht heeft of recht hebben op deelneming aan de
vijfde klasse of lager, wordt geacht deel te nemen, tenzij zij voor 1
augustus aan de competitieleider heeft bericht van dit recht geen gebruik te
maken. Indien een vereniging een team terugtrekt op of na 1 augustus
voorafgaand aan het competitieseizoen, is zij een door de competitieleider
opgelegde boete verschuldigd, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt ingesteld. Bij terugtrekking voor 15
september is het maximum van de boete € 250,-. Bij terugtrekking op of na
15 september is het maximum van de boete € 475,-.
11.2. a.1 De verenigingen met teams uitkomend in de vierde klasse en hoger zijn
verplicht voor 15 augustus alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
a.2 De verenigingen met teams uitkomend in de vijfde klasse en lager zijn
verplicht voor 15 september alle voor de competitie noodzakelijke gegevens
betreffende hun vereniging aan het bondsbureau te verstrekken. De
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opstellingen der teams dienen uiterlijk 1 week voor de speeldatum van de
eerste ronde aan het Bondsbureau te worden verstrekt.
b. Spelers die voor de competitie voor een bepaald team zijn opgegeven,
dienen voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal twee
maal te spelen.
c. Van alle spelers die voor een bepaald team zijn opgegeven dient de speler
met de hoogste rating minimaal twee maal voor dat team te spelen.
Overtreding van de artikelen b en c wordt door de competitieleider bestraft met
het in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler en een
door de Algemene Vergadering vast te stellen boete. Indien naar het genoegen
van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende
opstelling maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in
een lager team waren opgesteld. Deze vervanging dient te geschieden voor de
derde ronde.
11.3. Niet nakoming van de verplichtingen van lid 2 wordt bestraft met een boete
waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt
vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting.
Hoofdstuk III - Algemene Bepalingen
A. De opstelling van spelers
Artikel 12
12.1. In een team mag, behoudens na te noemen uitzonderingen, uitkomen ieder lid,
dat op de wedstrijddatum een maand lid is van de betrokken vereniging en als
zodanig is ingeschreven bij de regionale bond. De beperking van een maand
geldt niet voor de eerste ronde. Een speler die tijdens de eerste ronde
speelgerechtigd is en tijdens de tweede ronde nog steeds lid is van de betrokken
vereniging, is ook tijdens de tweede ronde speelgerechtigd, ook als de tweede
ronde minder dan een maand na de eerste ronde plaatsvindt.
12.2. Een lid dat in het lopende competitieseizoen voor een team in een
competitiewedstrijd, bedoeld in dit reglement, dan wel in een soortgelijke
wedstrijd van een bij de KNSB aangesloten regionale bond heeft gespeeld, mag
behoudens vooraf gegeven dispensatie van het bestuur van de KNSB niet
uitkomen in enig team van een andere vereniging.
12.3. Een lid, dat ingevolge artikel 11, lid 2, van dit reglement is opgegeven voor enig
team, mag in hetzelfde competitieseizoen niet uitkomen voor een lager team
van dezelfde vereniging.
12.4. Een lid, dat als invaller meer dan driemaal in een hoger team heeft gespeeld,
mag in het lopende competitieseizoen niet meer uitkomen voor een lager team
van dezelfde vereniging.
12.5. Een lid dat in een bepaalde ronde speelt voor een team van een vereniging mag
niet in een ander team van die vereniging een wedstrijd spelen in diezelfde
ronde. Een dergelijk verbod geldt niet voor een wedstrijd die door de KNSB is
vastgesteld meer dan 2 kalenderdagen na de datum waarop de ronde volgens
artikel 4 is vastgesteld.
12.6. Een lid dat in een op een bepaalde datum vastgestelde wedstrijd speelt, mag
niet in een ander team in een wedstrijd spelen die op dezelfde datum is
vastgesteld.
12.7. In een ronde van de competitie of in een beslissingswedstrijd mogen per team
niet meer dan twee leden uitkomen, die niet hun woonplaats in Nederland
hebben en niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie
hebben en niet 5 jaar achtereen in de KNSB-competitie zijn uitgekomen.
Artikel 13
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13.1. In het geval dat een vereniging met meer dan 1 team deelneemt aan de
competitie moet het eerste team sterker zijn dan het tweede, het tweede
sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt gebaseerd op de nationale
ratingcijfers.
13.2. Een lid, dat niet ingevolge artikel 11, lid 2, van dit reglement voor enig team is
opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat,
waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn
opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden
gerekend indien het zou zijn opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating en als hij
geen KNSB-rating heeft, de FIDE-rating (aan het begin van het seizoen) van de
speler van belang, maar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een
vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen
voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde
omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd. Invallen is
toegestaan wanneer de KNSB-rating en als hij geen KNSB-rating heeft, de FIDErating (aan het begin van het seizoen) van de invallende speler niet hoger is dan
40 + de rating van de hoogste ratinghouder van het team waarin wordt
ingevallen of niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het
eerstvolgende hogere team van dezelfde vereniging (in de opstelling volgens
artikel 11.2).
13.3. Artikel 13.2 is alleen van toepassing op de meesterklasse t/m 4e klasse KNSB.
Artikel 14
Bij overtreding van de bepalingen van artikel 12 en 13 lid 2 verklaart de
competitieleider de partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de
wedstrijd heeft deelgenomen.
B. Plaats en dag der wedstrijden
Artikel 15
De competitieleider stelt het rooster der te spelen wedstrijden vast. Hij zorgt voor een
zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, waarbij ook met de door
de teams af te leggen afstanden rekening wordt gehouden.
Artikel 16
16.1. Het bestuur van de KNSB kan voor 1 of meer klassen geheel of gedeeltelijk een
gezamenlijke laatste ronde organiseren.
16.2. De betrokken teams zijn in zo'n geval verplicht op de door het bestuur aan te
wijzen plaats te spelen.
16.3. Lid 2 geldt niet indien minimaal zes teams in een klassegroep, anders dan de
Meesterklasse, voorafgaand aan de competitie te kennen hebben gegeven tegen
een gezamenlijke laatste ronde te zijn. Dan wordt de laatste ronde niet
gezamenlijk gespeeld.
Artikel 17
17.1. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere, zeer dringende redenen,
uitsluitend ter beoordeling van de competitieleider, op een andere dan de
volgens een der artikelen 4 of 16 vastgestelde datum worden gespeeld.
17.2. Een verzoek tot datumwijziging moet, indien zich naar de mening van de
verzoekende vereniging een reden, als bedoeld in lid 1, voordoet, terstond, doch
niet later dan 3 weken voor de vastgestelde wedstrijddatum, schriftelijk bij de
competitieleider worden ingediend, onder mededeling van het resultaat van het
overleg met de tegenpartij.
17.3. In geval van force majeure ter beoordeling van de competitieleider ten gevolge
waarvan aan het bepaalde van lid 2 niet kan worden voldaan, is de verzoekende
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vereniging verplicht terstond telefonisch contact op te nemen met de leider van
het team waartegen moet worden gespeeld en met de competitieleider.
17.4. Indien de competitieleider met het verzoek akkoord gaat, bepaalt hij zo spoedig
mogelijk, na raadpleging van beide partijen, een nieuwe datum en plaats voor
de wedstrijd.
17.5. De wedstrijd volgens lid 4 wordt door de competitieleider, zo mogelijk,
vastgesteld op een der voorafgaande zaterdagen. In uitzonderlijke gevallen,
uitsluitend ter beoordeling van de competitie leider, wordt de wedstrijd
vastgesteld op een latere zaterdag. Slechts indien beide bij een wedstrijd
betrokken verenigingen hiermede akkoord gaan, kan de competitieleider de
wedstrijd op een andere dag dan de zaterdag vaststellen.
Artikel 18
18.1. De plaats waar een wedstrijd wordt gespeeld, is de speelzaal van de vereniging
waarvan het team in de paring in het speelschema als eerste wordt vermeld.
18.2. In onderling overleg kunnen de bij een wedstrijd betrokken verenigingen een
tussen gelegen plaats kiezen.
18.3. In bijzondere omstandigheden, uitsluitend ter beoordeling van de
competitieleider, kan deze voor het spelen van een wedstrijd een andere plaats
aanwijzen dan die waar de thuisclub is gevestigd.
18.4. De kosten van zaalhuur en (eventueel) transport van materiaal komen voor
rekening van de thuisclub.
18.5. De teamleider van de thuisspelende vereniging neemt minstens 1 week voordat
een competitiewedstrijd wordt gespeeld contact op met de teamleider van de
bezoekende vereniging en de aangewezen wedstrijdleider.
Artikel 19
19.1. Alle partijen moeten gelijktijdig worden gespeeld.
19.2. Lid 1 geldt niet voor partijen waaromtrent in onderling overleg tot vooruitspelen
wordt besloten, mits vooraf toestemming door de competitieleider is verleend.
19.3. Lid 1 geldt niet voor partijen, waarbij spelers zijn betrokken die door de KNSB
afgevaardigd zijn naar onder auspiciën van de FIDE georganiseerde wedstrijden,
samenvallende met competitiewedstrijden.
19.4. Lid 1 geldt niet voor partijen, waarbij spelers zijn betrokken die deelnemen aan
of betrokken zijn bij de organisatie van door of vanwege de KNSB te houden
persoonlijke kampioenschappen, samenvallende met competitiewedstrijden.
19.5. Voor wedstrijden ingevolge de leden 3 en 4 stelt het bestuur van de KNSB bij
aanvang van het seizoen een vooruitspeeldatum vast. In het geval dat een
wedstrijd ingevolge de leden 3 en 4 verplaatst wordt, dan stelt het bestuur
zonodig een vervangende vooruitspeeldatum vast.
19.6. Indien een speler ook als invaller ingevolge het bepaalde in lid 3 of 4 niet op de
vastgestelde wedstrijddatum kan spelen, dient zijn vereniging hiervan ten
minste 2 weken voor de vooruitspeeldatum genoemd in lid 5, aan de
competitieleider en de tegenpartij kennis te geven. De partij wordt op de
vooruitspeeldatum gespeeld, tenzij in onderling overleg een andere datum
wordt overeengekomen.
19.7. De volgens de leden 2, 3 en 4 afzonderlijk te spelen partijen moeten worden
gespeeld op een aan de oorspronkelijke wedstrijddatum voorafgaande datum.
19.8. Het aantal vooruit te spelen partijen mag nimmer groter zijn dan vier bij een
tiental en drie bij een achttal.
19.9. Het aantal volgens de leden 3 en 4 verplicht vooruit te spelen partijen mag niet
hoger zijn dan twee. Indien een team van een vereniging, bij het samenvallen
van een competitiewedstrijd met de Olympiade, het EK-Landenteams of het WKLandenteams, meer dan 2 spelers moet afstaan aan het nationale team, dan
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verkrijgt deze vereniging het recht om de wedstrijd in overleg met de
tegenpartij en de competitieleider op een andere datum te spelen.
19.10.Indien aan een vereniging gevraagd wordt een partij conform lid 2, 3, of 4
afzonderlijk te spelen kan zij eisen dat deze partij in haar plaats van vestiging
gespeeld wordt.
C. De wedstrijd
Artikel 20
20.1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de
officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor
zover in dit reglement niet anders is bepaald.
20.2. Elke vereniging is verplicht ervoor te zorgen, dat een exemplaar van het
competitiereglement, alsmede van de spelregels voornoemd, in het speellokaal
aanwezig zijn.
20.3. Als een speler of een teamleider de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE)
of het KNSB-competitiereglement heeft overtreden, is de competitieleider
bevoegd deze persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van
betrokkenheid als speler en/of teamleider bij KNSB-competitiewedstrijden. Deze
periode kan niet langer zijn dan tot het einde van het lopende seizoen
vermeerderd met drie seizoenen. Als een speler of teamleider van een dergelijke
beslissing van de competitieleider in beroep gaat bij de Commissie van Beroep,
is de tenuitvoerlegging van deze sanctie geschorst vanaf het moment van
instellen van beroep tot de uitspraak van de Commissie van Beroep.
20.4. Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal niet worden gerookt. Buiten de
speelzone moet een vanuit de speelzaal gemakkelijk toegankelijke ruimte zijn,
waar roken is toegestaan, en als door of namens de eigenaar van het gebouw
waarin de speelzaal zich bevindt, een totaal rookverbod is afgekondigd, dient er
voor de spelers een gemakkelijke toegang tussen de speelzaal en buiten te zijn.
20.5 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of
andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt
dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele
telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en
wegleggen voordat zij de eerste zet doen.
Artikel 21
21.1. De leiding van de wedstrijd berust bij een door de competitieleider aan te wijzen
wedstrijdleider.
21.2. Voor zover de competitieleider geen onafhankelijke wedstrijdleider aanwijst,
zorgt de thuisspelende vereniging voor de aanwijzing van een wedstrijdleider. Is
het een wedstrijd in de derde klasse of hoger, dan neemt deze niet aan de
wedstrijd deel.
Indien de wedstrijdleider aan de wedstrijd deelneemt, dan prevaleren zijn
plichten als wedstrijdleider boven die als speler.
21.3. Indien een teamleider het met de beslissing van de leider van de wedstrijd niet
eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider, mits dit
bezwaar uit het uitslagformulier blijkt en mits het bezwaar binnen drie
werkdagen na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail wordt toegelicht bij de
competitieleider. De betreffende wedstrijdleider dient binnen een week over de
genomen beslissing schriftelijk of per e-mail te rapporteren aan de
competitieleider. Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij ook binnen
een week na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail zijn visie op de
gebeurtenissen geven.
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21.4. Indien een wedstrijdleider ondanks het bepaalde in lid 2 toch blijkt te hebben
deelgenomen, dan wordt dit bestraft met verlies van de partij. Indien de
thuisspelende vereniging geen wedstrijdleider heeft aangewezen,
overeenkomstig lid 2, dan wordt aangenomen dat een van de meespelende
leden van de thuisspelende vereniging als wedstrijdleider is opgetreden, en wel
een lid dat zijn of haar partij heeft gewonnen, resp., bij gebreke van een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, een lid dat remise heeft behaald, zodat het
desbetreffende hele of halve punt voor die vereniging verloren gaat.
Artikel 22
22.1. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de
opstelling van de teams aan de wedstrijdleider in de volgorde, waarin de spelers
aan de borden zullen plaatsnemen.
22.2. De kleurverdeling wordt als volgt vastgesteld: het in de paring in het
speelschema als eerst vermelde team heeft wit aan de even genummerde
borden, het in de paring in het speelschema als laatst genoemde team heeft wit
aan de oneven genummerde borden.
22.3. Bij het afzonderlijk vooruitspelen van partijen wordt vooraf bepaald aan welk(e)
bord(en) vooruit wordt gespeeld.
22.4. Indien een der opgegeven spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een
vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan 1 speler per team.
22.5. Indien het geval van het vorige lid zich voordoet geldt het volgende: De
aanwezig zijnde speler kan, indien hij wit heeft, zijn zet onder couvert afgeven
alvorens de klok van zijn tegenstander in beweging te brengen. Indien zijn
tegenstander later iemand anders blijkt te zijn dan het wedstrijdformulier
aangeeft, dan heeft hij het recht zijn zet terug te nemen en te vervangen door
een andere. Nadat de zwartspeler aan het bord is verschenen, wordt de klok
van wit in beweging gebracht zonder dat zwart een zet heeft uitgevoerd. Nadat
de wit speler meegedeeld heeft of de zet gehandhaafd blijft, of dat hij voor een
nieuwe zet kiest en deze zet is uitgevoerd, wordt de partij voortgezet. Er vindt
geen vergoeding van de reeds verstreken tijd plaats.
Artikel 23
23.1. De speeltijd bedraagt voor elk der spelers 40 zetten in 90 minuten en daarna 30
minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30
seconden extra bedenktijd.
23.2. Op het in onderling overleg vastgestelde aanvangstijdstip (bij voorkeur 13.00
uur), welk tijdstip niet later dan 14.00 uur mag zijn, moeten de klokken aan alle
borden op gang worden gebracht. Indien de klokken op het aanvangstijdstip
niet beschikbaar zijn, wordt hierdoor verloren gaande tijd bij het feitelijk begin
in mindering gebracht van de speel tijd van de spelers der thuisclub.
23.3. De vaststelling van het aanvangstijdstip dient zodanig te geschieden, dat de
bezoekende vereniging, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel zowel
voor de heen als de terugreis gebruik kan maken van de openbare
vervoermiddelen.
Artikel 24
Aan het team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden 2
matchpunten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan wordt aan
elk 1 matchpunt toegekend.
Artikel 25
25.1. De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat voor
12.00 uur van de eerste werkdag die volgt op de speeldag, de gedetailleerde
uitslag van de wedstrijd via de website van de KNSB of per e-mail wordt
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doorgegeven. De teamleider van het thuisspelende Meesterklasse team is
verplicht ervoor zorg te dragen dat voor 12.00 uur van de eerste dag die volgt
op de speeldag, de gedetailleerde uitslag van de wedstrijd via de website van de
KNSB of per e-mail wordt doorgegeven.
25.2. In geval van een protest is de wedstrijdleider verplicht ervoor te zorgen dat
uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd een door beide teamleiders en de
wedstrijdleider ondertekend, bij de KNSB verkrijgbaar, uitslagformulier met de
gedetailleerde uitslag door de competitieleider of een door hem aan te wijzen
persoon/instantie is ontvangen, ook al zijn niet alle partijen uitgespeeld.
25.3. Het is niet toegestaan op het uitslagformulier een pseudoniem te bezigen.
Artikel 26
De leider van het thuisspelende team is verplicht voor 20.30 uur van de speeldag van
een wedstrijd de (eventueel voorlopige) eindstand per SMS aan een door de
competitieleider aan te wijzen persoon/instantie door te geven.
Artikel 27
Het niet-nakomen van de verplichtingen, genoemd in de artikelen 25 en 26 wordt
gestraft met een boete waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de
KNSB wordt vastgesteld, onverminderd het alsnog nakomen van de verplichting(en).
Artikel 28
28.1. De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren)
vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a. van de FIDE-Regels voor
het Schaakspel.
28.2. Indien een tiental niet met tenminste 6 spelers en een achttal niet met
tenminste 5 spelers 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip in het
speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de
competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
28.3. Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met
tenminste 6 respectievelijk 5 spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider
de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2
matchpunten, dan wel een boete, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld, dan wel een combinatie hiervan.
Tevens kan de competitieleider bepalen dat de vereniging waarvan het team
niet is verschenen, de kosten van de zaalhuur en arbiter van de nader
vastgestelde wedstrijd of een deel daarvan betaalt en/of eventuele reiskosten
van het wel verschenen team, berekend overeenkomstig artikel 34.
28.4. Indien een tiental ook op de nieuwe wedstrijddag niet met ten minste 6 spelers
opkomt en een achttal niet met ten minste 5 spelers, wordt het voor de duur
van de lopende en de volgende competitie van wedstrijden uitgesloten, tenzij
het overmacht kan aantonen, zulks ter beoordeling van de competitieleider.
28.5. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds
door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd. In de volgende KNSB
competitie kan dit team niet uitkomen en daarna kan het slechts d.m.v.
promotie uit de regionale bond uitkomen in de 3e klasse. inschrijven inschrijven
voor de laagste klasse.
D. Het gedrag van wedstrijdleider, teamleider en spelers
Artikel 29
De taak van de wedstrijdleider is omschreven in de "Regels voor het Schaakspel".
Gedurende de wedstrijd is hij verplicht de werking van de schaakklokken te
controleren, toe te zien op het juiste verloop van de wedstrijd, orde in de speelzaal en
het welzijn van de spelers gedurende het spel te bewaken. Voor aanvang van de
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wedstrijd moet de wedstrijdleider de speelzaal, de verlichting, de verwarming, de
ventilatie en andere omstandigheden controleren. De wedstrijdleider beslist of de
speelomstandigheden voldoende zijn. De wedstrijdleider moet ook nagaan of het
noodzakelijke schaakmateriaal aan voorgeschreven of gebruikelijke normen voldoet.
Artikel 30
De wedstrijdleider stelt aan het begin van de wedstrijd vast waar de klokken
geplaatst moeten worden. Hoewel de klok in principe aan de rechterzijde van de
zwartspeler zou moeten staan, moet hij zo worden geplaatst dat hij steeds
gemakkelijk zichtbaar is voor de wedstrijdleider.
Indien gespeeld wordt met een digitale klok dient deze goedgekeurd te zijn door de
wereldschaakbond FIDE.
De wedstrijdleider kondigt het tijdstip aan waarop de wedstrijd begint en noteert dit.
Artikel 31
Bij verschil van mening moet de wedstrijdleider zich elke inspanning getroosten om
de zaak in der minne te schikken. Als dit niet lukt en er geen speciale straffen door de
spelregels of reglementen zijn voorgeschreven heeft de wedstrijdleider de
bevoegdheid straffen op te leggen wegens inbreuk op de regels.
Artikel 32
Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een
remiseaanbod te doen of aan te nemen en ook een partij op te geven. Hij dient zich
tot uitsluitend korte informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die
betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren "bied remise aan",
"neem remise aan", of "geef de partij op". Als hem bijv. door een speler wordt
gevraagd of hij remise zal aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja",
"neen" of de beslissing aan de speler zelf overlaten.
De teamleider dient zich echter te onthouden van elke bemoeie nis gedurende het
spel. Hij mag geen speler inlichtingen over de positie op het schaakbord geven.
Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyali teit t.o.v. het team is,
die uitgaat boven de eigen partij, is een schaakpar tij in principe een wedstrijd tussen
twee spelers. Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben
over het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de
speler zwaar dient te wegen is de speler absoluut niet verplicht de raad aan te
nemen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler handelen over de partij
zonder voorkennis en toestemming van deze speler.
Artikel 33
Fotograferen in de speelzaal is toegestaan. De toestemming om dat te doen is
beperkt tot de eerste 10 minuten na het begin van de partijen.
Indien een fotocamera compleet geluidloos is en zonder flits werkt, mag een arbiter
toestemming verlenen dat buiten de eerste 10 minuten gefotografeerd wordt.
Televisiecamera's worden alleen in de speelzaal toegelaten als deze geluidloos werken
en als deze zo onopvallend mogelijk zijn opgesteld.
E. Reiskosten derde klasse en hoger
Artikel 34
De reiskosten van de in dit reglement geregelde wedstrijden worden door de KNSB
vergoed op basis van een vast bedrag per kilometer afstand tussen de plaats van de
thuisvereniging en de plaats van de uitvereniging (enkele reis). Dit bedrag is voor het
seizoen 2003-2004 € 0,13 per persoon per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks
vermeerderd met het percentage van de gemiddelde prijsverhoging van de tarieven
van de Nederlandse Spoorwegen tussen 1 september van het jaar waarin de
- 11 -

KNSB-Competitiereglement

competitie aanvangt, en 1 september een jaar eerder. Bij de bepaling van de
vergoeding van de reiskosten wordt er rekening mee gehouden dat:
a.
geen vergoeding wordt gegeven voor meer dan 10 personen per tiental of 8
personen per achttal en per wedstrijd;
b.
geen hogere reiskosten worden vergoed dan die drukkende op het kortste
traject tussen de plaats, waar de vereniging is gevestigd en die, waar de
wedstrijd wordt gespeeld;
c.
lokaal vervoer van een vereniging in de plaats van vestiging niet voor
vergoeding in aanmerking komt.
d.
het kilometer bedrag wordt nooit hoger dan het fiscaal onbelaste maximum.
Artikel 35
De te vergoeden reiskosten worden per klasse omgeslagen over de teams die in de
betreffende klasse spelen. Ook de kosten van de door de KNSB aangewezen neutrale
wedstrijdleiding worden per klasse omgeslagen over de teams die in de betreffende
klasse spelen.
Artikel 35a Reiskosten vierde klasse en lager
(NB nog geen hernummering doorgevoerd)
Voor de vierde klasse en lager is geen reiskostenregeling.
Artikel 35b Inschrijfgelden derde klasse en hoger
De verenigingen zijn per team een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte voor
de aanvang van de competitie wordt vastgesteld en die bestaat in de omslag van de
reiskosten, in 50% van de kosten van de door de KNSB aangewezen neutrale
wedstrijdleiding en in de kosten van het Bondsbureau die verband houden met de
competitie. Indien in de Meesterklasse een gezamenlijke ronde plaats vindt en aan
deze gezamenlijke ronde voor de KNSB kosten zijn verbonden, worden die
omgeslagen over de teams in de Meesterklasse. Het inschrijfgeld wordt door de KNSB
verrekend met de ingevolge artikel 34 te vergoeden reiskosten. Daarbij gelden de
volgende regels:
1.
Indien voor een team de totale reiskosten hoger zijn dan het inschrijfgeld, dan
worden de reiskosten met verrekening van het inschrijfgeld vergoed in de
maand november van het jaar waarin de competitie begint.
2.
Indien de reiskosten lager zijn dan het inschrijfgeld, dan dient het verschil aan
de KNSB te worden betaald voor 1 oktober van het jaar waarin de competitie
begint. Blijft een vereniging daarbij in gebreke, dan volgt er een aanmaning.
Indien binnen een maand na dagtekening van de aanmaning het inschrijfgeld
niet is betaald, dan worden alle teams van de betrokken vereniging, spelend in
de KNSB-competitie voor de duur van de lopende en de volgende competitie van
de wedstrijden uitgesloten.
3.
Indien een gezamenlijke ronde in een klassegroep wordt gehouden, vindt er een
nadere verrekening van de reiskosten van deze gezamenlijke ronde en
eventuele aan deze gezamenlijke ronde verbonden voor rekening van de KNSB
komende kosten plaats onder de teams in de betreffende klassegroep, zodra
bekend is waar deze gezamenlijke ronde plaats vindt.”
F. Boetes
Artikel 36
De boetes die in het kader van dit reglement zijn opgelegd, dienen binnen een maand
betaald te worden. Indien de boete niet op tijd is betaald, dan volgt er een
aanmaning onder gelijktijdige verhoging van de boete met 10 %. Indien binnen een
maand na dagtekening van de aanmaning de boete niet is betaald, dan worden alle
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teams van de betrokken vereniging, spelend in de KNSB competitie, voor de duur van
de lopende en de volgende competitie van de wedstrijden uitgesloten.
Hoofdstuk IV Slotbepaling
Artikel 37
Dit reglement vervangt het voorgaande competitiereglement en is met ingang van het
seizoen 2018-2019 van toepassing.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 13 juni 2017.
Dit competitiereglement kan alleen gewijzigd worden door de Bondsraad op voorstel van het bestuur of de
Bondsraad zelf
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Bijlage
Artikel 3, lid 2

Artikel 11, lid 3
Artikel 11, lid 3
Artikel 27
Artikel 27
Artikel 28, lid 3
Artikel 30
Artikel 34

Het bedrag is vastgesteld op € 100,-. Cauties dient men te storten
op ABN-AMRO rekening NL67ABNA0891743537 t.n.v. KNSB,
Haarlem, o.v.v. ‘cautie’.
De boete is vastgesteld op € 15,- per werkdag (voorzover deze
betrekking heeft op lid 2a).
De boete is vastgesteld op € 50,- per ronde (voorzover deze
betrekking heeft op lid 2b) en lid 2c).
De boete is vastgesteld op € 15,- (voorzover deze betrekking
heeft op artikel 25).
Het maximum van de boete is vastgesteld op € 50,- (voorzover
deze betrekking heeft op artikel 26).
Het maximum van de boete is vastgesteld op € 250,-.
Goedgekeurde digitale klokken: DGT 3000, DGT XL, Silver, DGT
2010 en Sistemco.
het bedrag wordt € 0,181 (de verhoging van NS was gemiddeld
2,09 %).

Bijlage Competitiereglement vooruitspelen – KNSB uitzendingen
Artikel 1
Deze bijlage is opgesteld ter verduidelijking van artikel 19 van het
Competitiereglement. Specifiek wordt het recht op vooruitspelen benoemd met
betrekking tot artikel 19.3 (spelers die door de KNSB worden afgevaardigd naar onder
auspiciën van de FIDE georganiseerde wedstrijden).
Artikel 2
Jaarlijks worden diverse spelers en begeleiders uitgezonden door de KNSB naar
internationale kampioenschappen. Het recht op vooruitspelen van partijen in de
competitiewedstrijden wordt verleend aan een beperkte groep spelers en begeleiders.
Richtlijnen zijn daarbij dat het gaat om internationale kampioenschappen voor
nationale teams, topschakers of toptalenten waarbij de KNSB (deels) organisatorisch
of financieel is betrokken.
Het gaat daarbij om de volgende uitzendingen:
Evenement
Recht op vooruitspelen
Olympiade
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
WK Landenteams
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
EK Landenteams
spelers en begeleiders van Nederlandse teams
European Club Cup
spelers van deelnemende Ned. Verenigingen
WK/World Cup
Nederlandse deelnemers
WK Vrouwen/World Cup
Nederlandse deelnemers
WK U20
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
WK U10-U18
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
EK Individueel
Nederlandse spelers met rating van minimaal 2500
EK Individueel Vrouwen
Nederlandse spelers met rating van minimaal 2100
EK U8-U18
spelers en begeleiders van Nederlandse delegatie
Artikel 3
Voor incidentele uitzendingen die niet genoemd worden in de lijst in artikel 2 kan het
recht op vooruitspelen aan spelers of begeleiders toch verleend worden door het
KNSB bestuur. Een dergelijk besluit wordt genomen wanneer er met de uitzending
een duidelijk Nederlands belang is gediend in de geest van artikel 2.
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Richtlijn mobiele telefoon in de speelzaal:
•
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of
tas die wordt meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij
bezoek aan het toilet. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met het
verlies van de partij.
•
Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits
deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:
in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een
stoel.
afgegeven worden aan een niet-spelende teamleider
afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele
telefoons
op de speeltafel liggen
Richtlijn overmacht
•
Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden
worden gehonoreerd. De bewijslast van de aanwezigheid van de zeer
uitzonderlijke omstandigheden rust op de speler. De speler dient bij een
probleemloze reis 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wie te laat
vertrokken is, kan nooit een beroep op overmacht doen, ongeacht wat voor
tegenslag hij onderweg ondervindt. Van een speler wordt verwacht dat hij
anticipeert op mogelijke problemen. Dit betekent dat de speler tijdig informeert
naar de weersvoorspellingen en naar de meldingen op internet van files en
vertragingen bij het openbaar vervoer. Overmacht is alleen mogelijk indien het
oponthoud binnen de Nederlandse grenzen is opgetreden.
•
Indien een speler tijdens zijn reis buiten zijn schuld wordt opgehouden dan kan
een beroep op overmacht alleen gehonoreerd worden indien de speler minstens
30 minuten voor het geplande aanvangstijdstip, al dan niet via de teamleider of
een ander persoon, de wedstrijdleider verwittigt.
•
Indien de wedstrijdleider van mening is dat overmacht is aangetoond kan de
wedstrijdleider, afhankelijk van de duur van het verzuim en beschikbaarheid van
de locatie, tijdscompensatie toepassen.
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Agendapunt 8

Bondsraad
Werkgroep Competitie
Beantwoording vragen Bondsraad december 2016
Ter informatie
Algemeen Bestuur, D. Tjiam
27 april 2017
17/WZcom/0427/JB

Inleiding
In de discussie in de Bondsraad van december 2016 zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt die
verder richting hebben gegeven aan het voorstel van de werkgroep. In deze bijlage een korte reactie
van de werkgroep op de gestelde vragen zoals ze in de conceptnotulen waren opgenomen. Daarnaast
een reactie op de door de HSB ingebrachte notitie.
Beantwoording vragen
NBSB:
• Het inschrijfgeld is hoger dan nu, dus verenigingen willen weten wat ze daarvoor terugkrijgen.
• Het zal moeilijk zijn iedereen gelijktijdig uit en thuis te laten spelen. De NBSB zal vermoedelijk ook
e
e
e
teams hebben voor een 5 en 6 klasse, die later inschrijven dan teams in de 4 klasse en dus
andere lotingsnummers krijgen. Met weinig zaalruimte waar maximaal 2 teams thuis kunnen
spelen zal veel vaker een zaal gehuurd moeten worden, een bijna onmogelijke taak voor de
competitieleider.
• De NBSB voorziet dat verenigingen die op 1 juni nog niet zeker weten of ze een team op de been
kunnen brengen dat team zullen terugtrekken en eventueel later weer aanmelden, want de boete
is fors.
We moeten een goede onderbouwing geven van het inschrijfgeld (zie aparte bijlage).
e
e
Uit- en thuiswensen goed inventariseren. 5 en 6 klasse mogen later inschrijven.
Boeteregeling aanpassen voor lagere klassen.
LiSB:
• De reisafstanden, vanwege de regionale ligging van de bond.
• De inschrijfdatum: veel buitenlandse spelers die in de LiSB spelen moeten ook rekening houden
met speeldata in hun eigen land, die vermoedelijk op 1 juni nog niet bekend zijn.
Bedoeling is om reisafstanden zoveel mogelijk te beperken.
De speeldag in Duitsland en België is de zondag, er is dus geen probleem met de KNSB zaterdag. De
Limburgse schaakbond speelt zelf op zondag natuurlijk. Voor spelers die deelnemen aan de KNSB
zaterdag competitie wordt het alleen maar makkelijker.
NHSB:
voornaamste zorg het evenwicht in de piramide. Heeft de werkgroep overwogen om eventueel de
derde klasse te verkleinen als blijkt dat er niet genoeg teams inschrijven voor de vierde klasse om de
piramidevorm te handhaven? De heer Stomphorst antwoordt dat dit wel overwogen is, maar niet
uitgevoerd. In plaats van een piramide zou het ook een huis kunnen worden, dat is afhankelijk van de
e
inschrijving. Hij wil niet uitsluiten dat de 3 klasse verkleind wordt, maar niet in de pilotfase. Een
eventuele terugkeer naar het oude systeem zou dan teveel problemen opleveren. De heer De Boer
vraagt of de werkgroep wil opnemen na de pilot te streven naar de piramidevorm.
e

e

Na een succesvolle pilot en handhaving van KNSB-competitie over 4 , 5 etc klasse kan er natuurlijk
altijd naar het hele competitiehuis gekeken worden.
RSB:
grootste zorgen de reiskosten, de extra huurkosten, de reistijden en de logistiek voor wat betreft de
arbiters, omdat die zelf ook willen spelen.
Geen nieuwe punten, zie document over op te lossen punten

ZSB
Verantwoording inschrijfgeld geven.
SGA
heeft met name een probleem met de promotie-degradatieregeling. In het potentieel nieuwe
e
e
competitiereglement zou een team uit de 4 klasse promoveren naar de 3 klasse. Maar wat als er
e
maar 5 vierde klassen zijn? Dan promoveren er 5 teams, terwijl uit de 3 klasse 16 teams degraderen.
Komen de overige 11 plekken uit de regionale competities of promoveren ook de nummers 2 en
misschien ook de nummers 3?
Kern van het voorstel is dat er twee gescheiden competities ontstaan en dat er geen promotiedegradatieregeling tussen die twee is. Er promoveren dus geen teams van de regionale competitie
naar de landelijke zaterdag competitie.
e
De SGA wijst terecht op een situatie waarin er zich maar weinig teams inschrijven voor de 4 Klasse.
De werkgroep denkt dat als er maar 5 vierde klassen gevormd kunnen worden dat het plan dan niet
succesvol is en we het niet moeten doen. De werkgroep vindt dat zich minimaal 80 teams moeten
e
inschrijven voor de 4 Klasse en dat we anders niet van start moeten gaan met deze hele operatie. De
werkgroep wil na een positief besluit van de Bondsraad snel gaan inventariseren en verenigingen
verder voorlichten.
SBO
Unaniem voor. Viertallencompetitie in SBO groot succes.
Voorzitter KNSB
wil in maart een duidelijke presentatie hebben van het uitgewerkte voorstel, waar alle punten
transparant benoemd en besproken worden. Voorts zal de voorzitter alle te nemen stappen tot juni op
een rij zetten en inventariseren wanneer de regionale bonden bij hun leden gaan peilen en wie
wanneer welke informatie nodig heeft.
Bespreken document HSB (in aanwezigheid vertegenwoordiger HSB)
Oproep aan werkgroep gedaan in Bondsraad:
a. De pilot wordt beperkt tot de 4e klasse KNSB. Een pilot voor 5e, 6e en evt. 7e klasse wordt –indien
hiertoe wordt besloten- beperkt tot een combinatie van enkele noordelijke, oostelijke en/of zuidelijke
regionale bonden.
b. Er worden kleine en samenhangende regio’s samengesteld. Voor de HSB max. met RSB en LeiSB;
c. De regionale bonden krijgen de mogelijkheid om de wedstrijden op doordeweekse avonden te
spelen i.p.v. op zaterdagen.
d. Als criterium bij de beoordeling van het al dan niet slagen van de pilot wordt bezien wat het effect is
op het aantal clubs en leden per regio.
e. Voor bonden en verenigingen zullen er geen noemenswaardige financiële consequenties zijn.
In het algemeen lijkt er in de reactie van de HSB het idee te bestaan dat wanneer de Bondsraad
akkoord zou gaan met de pilot alle verenigingen gedwongen zouden zijn teams deel te laten nemen
e
aan de KNSB competitie. Dat is beslist niet het geval, deelname aan de 4 klasse KNSB competitie en
verder gaat op basis van vrije inschrijving. Veel van de punten van de HSB zijn daarmee opgehelderd.
In de communicatie moeten we die vrijwilligheid nog duidelijker aangeven wellicht.
e

e

Ad a. We zijn het eens met de HSB dat het onwenselijk is om een 5 klasse KNSB of 6 Klasse KNSB
te hebben wanneer er zich maar weinig teams voor deze klassen zouden inschrijven. De oplossing is
om te blijven communiceren met teams na de inschrijving. Er wordt ingedeeld op basis van niveau en
reisafstanden. Op een gegeven moment staat een team voor de keus: wil je met deze reisafstanden
deelnemen ja of nee.
Ad b. De intentie is inderdaad om de reisafstanden zo klein mogelijk te houden.
Ad c. Dat kan niet. Waarschijnlijk gebaseerd op een misvatting – regionale competitie blijft natuurlijk
gewoon bestaan. Teams die niet op zaterdag willen spelen blijven gewoon in de HSB competitie op
doordeweekse dagen spelen.

Ad d. Dat zou heel goed een criterium kunnen zijn. Dit is ter beoordeling aan de Bondsraad.
Ad e. Voor bonden zijn er geen financiële consequenties. Behalve wellicht wanneer er nog maar heel
weinig teams deel zouden gaan nemen aan de regionale competitie en een bond daar inkomsten uit
ontving of kosten voor maakte. Voor verenigingen die met teams willen gaan deelnemen aan de
KNSB competitie zijn er financiële consequenties (zaalhuur en inschrijfgeld). Wanneer er geen teams
zich inschrijven voor de KNSB zaterdag competitie dan zijn er ook geen financiële consequenties voor
een vereniging.
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Bondsraad
Werkgroep Competitie
Tijdpad proces en samenstelling werkgroep
Ter informatie
Algemeen Bestuur, D. Tjiam
27 april 2017
17/WZcom/0428/JB

Tijdpad proces en samenstelling werkgroep competitie
15 april 2015
Tijdens een bijeenkomst in Utrecht voor de regionale competitieleiders is een vergelijking gemaakt
met de situatie uit 2012, toen de vorige bijeenkomst plaatsvond. Geconstateerd werd dat de deelname
aan de regionale competities nog steeds terugloopt. Verzoek vanuit de competitieleiders om het
opzetten van een 4e klasse KNSB te gaan onderzoeken.
Er is een werkgroep geformeerd die inclusief latere aanvullingen bestaat uit:
Frans van Amerongen (NOSBO), Remko Algera (SBO), Colijn Wakkee (SGS), Aart Strik (NHSB),
Ynze Mengerink (LiSB), Eric Fraikin (LeiSB), Leon van Gelder (NBSB), Louis Wulffers (HSB).
Toegevoegd vanuit de KNSB: Jan Stomphorst (bestuurslid competitie), Koos Stolk (bondsbureau), en
Jeroen Bosch (bondsbureau).
10 juni 2015
Eerste bijeenkomst van de werkgroep. 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.
Nog voor de zomer wordt een notitie naar de regionale bondsbesturen en competitieleiders gestuurd
met de vraag om terugkoppeling op dit idee.
28 oktober 2015
Tweede bijeenkomst van de werkgroep. Negen bonden hebben gereageerd op het voorstel. Dit levert
nuttige feedback op voor de werkgroep. Van de negen bonden zijn er zes overwegend positief ten
aanzien van het voorstel. Drie bonden hebben duidelijke bezwaren tegen het invoeren van een 4e
Klasse KNSB.
De werkgroep competitie bespreekt reacties van de bonden, en concludeert dat het plan alleen maar
kans van slagen heeft wanneer er niet alleen een 4e Klasse KNSB wordt opgericht. Leden van ieder
niveau moeten in de gelegenheid zijn om op zaterdag competitie te spelen indien zij dat willen.
28 november 2015
Rapportage aan de Bondsraad.
1 maart 2016
Bijeenkomst regionale competitieleiders. De werkgroep presenteert haar (bijgestelde) ideeën. Er wordt
uitgebreid gediscussieerd over alle praktische kanten. Twaalf van de dertien bonden waren in Utrecht
vertegenwoordigd.
Een belangrijke vraag, opgeworpen door de competitieleider van de Leidse schaakbond, is of het plan
voor alle bonden moet gelden, of dat deelname op basis van vrijwilligheid moet zijn zoals de
werkgroep had voorgesteld.
2 maart 2016
Een enquête voor de leden is op 2 maart online gezet op de KNSB website.
Uitslag ledenpeiling
De enquête gescheiden competities heeft met 1335 ingezonden formulieren een opkomstpercentage
van 7,92%. De vraag die gesteld werd is als volgt: "Bent u voor of tegen volledig gescheiden

competities, waarbij voor alle niveaus op zaterdag de landelijke competitie gehouden wordt en op
weekdagen ook voor alle niveaus de regionale bondscompetitie."
De uitslag: 53,86% is voor dit plan, 22,47% stemde tegen en 23,67% had geen mening.
Opvallend is dat er in alle bonden een duidelijke meerderheid van de leden voor het plan is om de
competities te scheiden. De enige uitzondering is de NBSB, waarbinnen er evenveel voor- als
tegenstanders zijn. In de NBSB wordt de regionale competitie gespeeld op zaterdag.
20 april 2016
Het voorstel van de Werkgroep Competitie wordt besproken in het Bondenoverleg. Er zijn nog veel
vragen, en er wordt verzocht om op de aanstaande Bondsraad verder over dit voorstel te
discussiëren.
4 juni 2016
De werkgroep rapporteert aan de bondsraad en is op basis van een opmerking van de
competitieleider van de LeiSB (Martin Glimmerveen) gekomen tot een iets andere visie. Namelijk dat
de voordelen van het scheiden van de regionale- en de KNSB-competitie alleen dan tot uiting komen
wanneer alle bonden meedoen. De werkgroep is het met de heer Glimmerveen eens (het niet
meedoen van de ene regionale bond, kan een andere bond geografisch isoleren), en komt daarmee
terug op haar eerdere idee van vrijwillige invoer voor alle bonden. Gezien de resultaten van de peiling
is er een grote behoefte onder de leden om op zaterdag competitie te kunnen spelen, en het niet
meedoen van alle bonden is daarom moeilijk uit te leggen.
De werkgroep wil speciale aandacht vragen voor de positie van de NBSB die haar competitie op
zaterdag houdt.
Wat betreft de termijn van invoering dient zorgvuldigheid voor snelheid te gaan. Het eerst mogelijke
seizoen van invoering is 2017/18, eventueel moet een extra jaar voorbereiding worden genomen.
Zowel het organiseren van een veel grotere KNSB-zaterdagcompetitie, als het wellicht anders
inrichten van de regionale competities vragen tijd en aandacht.
De Bondsraad keurde na de discussie het volgende voorstel goed:
o
Voortzetting van de werkgroep met inventarisatie van alle vragen en opmerkingen van bonden
en verenigingen
o
Een tussenrapportage in december
o
Een concreet voorstel dat aan de Bondsraad voorgelegd wordt in de vergadering van juni,
uitgaande van een proefperiode van twee jaar.
o
Een evaluatie na de proefperiode, op zijn vroegst in 2019, en de vraag aan de Bondsraad of
de nieuwe opzet wordt doorgezet of niet.
25 augustus 2016
De werkgroep is bijeen gekomen om de uitkomst van het besluit in de Bondsraad en het vervolgtraject
te bespreken. De afspraken voor de komende maanden zijn gemaakt, zodat er tussentijds
gerapporteerd kan worden aan de Bondsraad in december.
10 november 2016
Werkgroep competitie bijeen om tussenrapportage aan bondsraad op te stellen.
2 december 2016
Tussenrapportage aan de bondsraad. Diverse vragen en opmerkingen van bonden. HSB komt met
een separate notitie.
1 februari 2017
Werkgroep bespreekt alle ingebrachte punten uit de Bondsraad december 2016. In aanwezigheid van
de competitieleider van de HSB wordt het document van de HSB besproken. Tijdschema richting de
bondsraad van 17 juni is opgesteld. Gesproken over communicatie richting bonden en verenigingen.
21 maart 2017
Werkgroep bespreekt de conceptstukken voor de bondsraad, en bespreekt ingekomen notitie van de
HSB samen met de voorzitter van de HSB. Diverse reacties vanuit andere bonden worden besproken.
19 april 2017 Bondenoverleg
17 juni 2017 Bondsraad
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Voorstel tot wijziging van competitiereglement van de KNSB: afschaffing reiskostenregeling
Aan het bestuur van de KNSB

Betreft: Bondsraad 17 juni 2017
Betreffende : voorstel afschaffing van de reiskostenregeling KNSB-competitie

Hoorn, 1 mei 2017

Geacht Bestuur,
Op de bondsraad van 17 juni aanstaande zal door de bondsraad een voorstel van uw bestuur tot wijziging van het
competitiereglement worden behandeld.
In het KNSB reglement is thans onder hoofdstuk E een regeling opgenomen voor de reiskosten van de aan de
KNSB-competitie deelnemende verenigingen.
De NHSB is van mening, dat er geen regeling op het gebied van de reiskosten dient te zijn voor alle aan die
competitie deelnemende verenigingen, hetgeen betekent, dat hoofdstuk E dient te vervallen. De hoofdstukken
aanduiding van de daarna volgende hoofdstukken dient dan te worden aangepast aan het alfabet : ( F wordt E, G
wordt F etc.. ). De verwijzing in artikel 28 naar de reiskostenberekening in artikel 34 dat bij het vervallen van de
reiskostenregeling niet meer bestaan dient te worden aangepast : de berekeningsmethode van de reiskosten dient
te worden gespecificeerd zoals in artikel 34 het geval was, met de beoogde aanvulling, dat de vergoeding niet
hoger kan zijn dan het fiscaal toegestane maximum.
De NHSB is van mening , dat deelnemers aan de KNSB competitie gelijk dienen te worden behandeld en zoveel
mogelijk moet worden voorkomen, dat er een ongerechtvaardigd onderscheid moet worden gemaakt.
Dit geldt dus ook voor de reiskostenregeling zoals deze is genoemd in hoofdstuk E : er is geen gegronde reden
om schakers aan de KNSB competitie anders te behandelen.
Schaken is een sport waaraan een ieder vrijwillig kan deelnemen. Uiteraard zijn daarmee kosten gemoeid, welke
de schaker zelf dient te dragen, eventueel via zijn vereniging. Naast de contributie zijn dit de kosten om naar en
van de speelzaal te komen en de kosten van het gebruik van de speellocatie Daarnaast heeft een ieder zelf de
keuze welke consumpties er gekocht kunnen worden tijdens en rondom de beoefening van de meesterlijke sport.
Deze zijn voor een ieder verschillend : voor de een zijn dit minder zijn dan de ander.
Nu de keuze om de sport te beoefenen een geheel vrije keuze is. kan een ieder vooraf de afweging maken welke
voor- en nadelen daaraan verbonden zijn en of hij/zij die kosten zelf wil dragen.
De NHSB acht een dergelijke situatie alleszins gebruikelijk en redelijk, zodat er geen reden is om daarvan af te
wijken.
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De huidige reiskostenregeling vervat in hoofdstuk E van het competitiereglement komt er op neer, dat er een
bijdrage wordt verlangd van de thuisspelende vereniging in de reiskosten van de bezoekende vereniging. De
andere vereniging ontvangt, behalve mogelijk een of meer consumpties, geen bijdrage in andere kosten .
Deze regeling is dus een afwijking van het beginsel dat een ieder zijn eigen kosten draagt.
De NHSB is van mening dat die reiskostenregeling in 2017 niet meer gehandhaafd kan worden. Immers : niet is
in te zien waarom het redelijk moet worden geacht een dergelijke bijdrage te verlangen. Dit geldt met name nu
deze tegemoetkoming zondermeer zou moeten worden betaald zonder enig inzicht in de financiën van die ander.
Er is volgens de NHSB dan ook geen reden om zonder enig onderzoek aan te nemen, dat de bezoekende
verenigingen die kosten niet kunnen voldoen. Ook is er overigens geen reden om aan te nemen, dat de
thuisspelende clubs wel in staat zijn die kosten te voldoen.
Voor de verenigingen die de reiskosten volgens de huidige regeling moeten betalen komt het er op neer, dat zij
haar contributie voor haar eigen leden moet verhogen omdat er een andere club op bezoek komt. Dit is binnen
die vereniging nauwelijks uit te leggen: kosten moeten maken waarvan de tegenprestatie niet ten goede komt aan
de eigen leden en of vereniging, maar juist aan een andere vereniging, die die kosten dan niet hoeft te maken. De
NHSB acht een handhaving van die reiskostenregeling dan ook niet redelijk.
Dit geldt temeer, nu de reizen van en naar de speellocatie en de daarmee gemoeide kosten onderling binnen het
team / vereniging worden geregeld.
Nu er van enig onvermogen van de individuele sporter en/ of vereniging niet blijkt is er geen reden om daarvoor
een tegemoetkoming te laten verstrekken door andere individuele verenigingen in dezelfde klasse.
Nu er ook niet blijkt van een ander zwaarwegend probleem op dat gebied, ook niet bij afschaffing van de
reiskostenregeling, is er uit het oogpunt van redelijkheid geen reden om die reiskostenregeling te handhaven.
Voordeel voor het bondsbureau is eveneens dat zij bij het vervallen van de reiskostenregeling niet meer met de
vaststelling van die kosten worden belast en haar tijd aan andere werkzaamheden kan besteden.
Bovendien wordt de competitieregeling aldus vereenvoudigd en is er geen onderscheid in behandeling van de
klasse vier en verder en de eerste drie klassen.
Het een en ander betekent, dat de NHSB voorstelt om hoofdstuk E van het competitiereglement per eerst
mogelijk datum te laten vervallen, waaruit volgt, dat de hoofdstukken aanduiding van de daarna volgende
hoofdstukken dient dan te worden aangepast aan het alfabet : ( F wordt E, G wordt F etc.. ) en de
artikelnummering eveneens : 36 wordt 34, 37 wordt 35 etc..
Indien dit voorstel wordt aangenomen dient ook artikel 28 te worden aangepast in die zin, dat nu de verwijzing
naar artikel 34 geen zin meer heeft. De berekeningsmethode van het huidige artikel 34 dient te worden
opgenomen in artikel 28 lid 3 zodat dit artikel komt te luiden:
28.3:
Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met tenminste 6 respectievelijk 5 spelers
hebben geleid, bepaalt de competitieleider de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2
matchpunten, dan wel een boete, waarvan het maximum door de Algemene Vergadering van de KNSB wordt
vastgesteld, dan wel een combinatie hiervan. Tevens kan de competitieleider bepalen dat de vereniging waarvan
het team niet is verschenen, de kosten van de zaalhuur en arbiter van de nader vastgestelde wedstrijd of een deel
daarvan betaalt en/of eventuele reiskosten van het wel verschenen team, welke dienen te worden vergoed op
basis van een vast bedrag per kilometer afstand tussen de plaats van de thuisvereniging en de plaats van de
uitvereniging (enkele reis). Dit bedrag is voor het seizoen 2003-2004 € 0,13 per persoon per kilometer. Dit
bedrag wordt jaarlijks vermeerderd met het percentage van de gemiddelde prijsverhoging van de tarieven van de
Nederlandse Spoorwegen tussen 1 september van het jaar waarin de competitie aanvangt, en 1 september een
jaar eerder.
Bij de bepaling van de vergoeding van de reiskosten wordt er rekening mee gehouden dat:
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a. geen vergoeding wordt gegeven voor meer dan 10 personen per tiental of 8 personen per achttal en per
wedstrijd;
b. geen hogere reiskosten worden vergoed dan die drukkende op het kortste traject tussen de plaats, waar de
vereniging is gevestigd en die, waar de wedstrijd wordt gespeeld;
c. lokaal vervoer van een vereniging in de plaats van vestiging niet voor vergoeding in aanmerking komt.
d. het kilometer bedrag wordt nooit hoger dan het fiscaal onbelaste maximum.
Ik verzoek u dit voorstel ter behandeling op de agenda van de bondsraad van 17 juni 2017 te plaatsen en in
stemming te brengen.
Met vriendelijke schaakgroeten,

Namens het bestuur van de NHSB
Mr A.F.R. Avis, voorzitter / bondsraadslid
Amethyst 37
1625 RV Hoorn
Tel. 0229 244892
Mobiel : 06 533 414 93
e-mail: Voorzitter@nhsb.nl
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Voorstel tot wijziging van de statuten van de KNSB.
Aan het bestuur van de KNSB

Betreft : Bondsraad 17 juni 2017
Inzake : voorstel wijziging van artikel 12 en 14 van de statuten : inkrimping van de vertegenwoordigingseis van de
regionale bonden in de bondsraad

Hoorn, 1 mei 2017

Geacht Bestuur,
De vertegenwoordigers van regionale bonden en bijzondere bonden worden volgens artikel 12 van de statuten van de
KNSB vertegenwoordigd door twee leden.
De tekst van artikel 12 luidt :
Artikel 12
12.1 De bondsraad bestaat uit afgevaardigden, die door en uit de leden worden gekozen, en wel:
a. twee afgevaardigden van elke regionale bond;
b. één afgevaardigde van elke bijzondere bond;
c. één afgevaardigde namens de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c.
12.2 De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub a, geschiedt door de vertegenwoordigers van de bij de
regionale bonden aangesloten verenigingen, welke vertegenwoordigers door de leden van die verenigingen worden
aangewezen.
12.3 De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub b, geschiedt door de algemene vergadering van de
bijzondere bonden.
12.4 De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub c, geschiedt door deze leden op voordracht van het
bestuur.
12.5 Voor de afgevaardigden kunnen op dezelfde wijze plaatsvervangers worden verkozen, die bij ontstentenis van de
afgevaardigden in hun rechten treden.
12.6 De afgevaardigden worden aangewezen voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.

12.7 Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de afgevaardigde nog had te vervullen.
De NHSB is van mening dat naar een vereenvoudiging van die regeling moet worden gestreefd : gelijkstelling van de
eisen van afvaardiging van de geledingen die worden vertegenwoordigd.
Er is geen gegronde reden om de eisen van vertegenwoordiging van een regionale bond anders te bepalen dan voor
andere de in de leden b en c van dat artikel genoemde geledingen van de KNSB.
Het bestuur van de regionale bond en of eventuele andere door de ledenvergadering van de regionale bond benoemde
afgevaardigden heeft uit de aard van haar respectievelijk haar functie een volmacht. Het stellen van een eis, dat die
vertegenwoordiging dient te worden uitgevoerd door minimaal twee afgevaardigden is daarmee in strijd en voegt
daarnaast ook niets toe. Ook tijdens de bondsraad is er tijdens stemmingen van enige tegenstrijdigheid in standpunten
binnen een bond niets te bespeuren. .De vertegenwoordiging van een regionale bond is bij uitstek een zaak die de
regionale bond zelf aangaat zodat zij daar zelf in dient te voorzien. De KNSB behoort daar niet in te treden door het
stellen van extra eisen ter zake van het aantal afgevaardigden in de vertegenwoordiging. Het is aan de bond zelf door
wie zij zich laat vertegenwoordigen. Indien zij daarbij gebruik wil maken van méér gemachtigden staat dat de bond
geheel vrij.
Bovendien merk ik op, dat in artikel 14 lid 3 is bepaald, dat een regionale bond door één afgevaardigde kan worden
vertegenwoordigd indien de ander niet aanwezig is. Deze bepaling geeft aan, dat vertegenwoordiging door één
afgevaardigde nu al niet onaanvaardbaar is.
De NHSB is dan ook van mening, dat de vertegenwoordigingsregel vereenvoudigd kan worden door te volstaan met
één afgevaardigde per regionale bond.
Voor de goede orde : deze vereenvoudiging brengt geen beperking mee van de mogelijkheden om de rechten als
regionale bond uit te voeren. Indien het aantal afgevaardigden wordt beperkt tot één wordt de vertegenwoordiging van
de regionale bond dus niet beperkt, maar na blijft de vertegenwoordiging van de regionale bond zonder enige inperking
daar waar het thuis hoort : bij het democratisch gekozen bestuur respectievelijk speciaal daartoe benoemde
afgevaardigden.
Indien artikel 12 in de hierboven genoemde zin wordt gewijzigd dient er ook een aanpassing plaats te vinden in een
ander artikel : 14: de leden drie en vier komen te vervallen.
De NHSB verzoekt dan ook de statuten te wijzigen in die zin, dat de tekst van onderstaande artikelen als volgt komt te
luiden:
I : ARTIKEL 12 : WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 LID 1
12.1 De bondsraad bestaat uit afgevaardigden, die door en uit de leden worden gekozen, en wel:
a. een afgevaardigde van elke regionale bond;
b. één afgevaardigde van elke bijzondere bond;
c. één afgevaardigde namens de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c.
12.2 De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub a, geschiedt door de vertegenwoordigers van de bij de
regionale bonden aangesloten verenigingen, welke vertegenwoordigers door de leden van die verenigingen worden
aangewezen.
12.3 De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub b, geschiedt door de algemene vergadering van de
bijzondere bonden.
12.4 De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub c, geschiedt door deze leden op voordracht van het
bestuur.
12.5 Voor de afgevaardigden kunnen op dezelfde wijze plaatsvervangers worden verkozen, die bij ontstentenis van de
afgevaardigden in hun rechten treden.

12.6 De afgevaardigden worden aangewezen voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
12.7 Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de afgevaardigde nog had te vervullen.
Bij aanname van dit wijzigingsvoorstel zullen enkele andere bepalingen in de statuten zullen om die reden tekstueel
ook aangepast moeten worden :

II : Artikel 14 : aanpassing van lid 2 , de leden drie en vier kunnen komen te vervallen :
De huidige tekst van het artikel luidt :
14.1 Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de bondsraad en ingeval van ontstentenis hun
plaatsvervangers. Leden van het bestuur, ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem.
14.2 Het aantal stemmen, dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door het
aantal leden, dat door hem wordt vertegenwoordigd, bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de vergadering wordt
gehouden.
Een afgevaardigde heeft:
- één stem, indien dit aantal leden éénhonderd of minder bedraagt;
- twee stemmen indien dit aantal leden ten minste éénhonderd één doch minder dan driehonderd één bedraagt;
- drie stemmen indien dit ten minste driehonderd één doch minder dan zeshonderd één bedraagt;
- vier stemmen indien dit ten minste zeshonderd één doch minder dan éénduizend één bedraagt;
- vijf stemmen indien dit ten minste éénduizend één doch minder dan éénduizend vijfhonderd één bedraagt;
- zes stemmen indien dit ten minste éénduizend vijfhonderd één doch minder dan tweeduizend éénhonderd één
bedraagt;
- zeven stemmen indien dit ten minste tweeduizend éénhonderd één bedraagt doch minder dan tweeduizend
achthonderd één bedraagt;
- acht stemmen indien dit ten minste tweeduizend achthonderd één bedraagt.
14.3 Indien een van de onder artikel 12 lid 1a, b of c genoemde regionale of bijzondere bonden door één in de plaats
van twee afgevaardigden wordt vertegenwoordigd is deze afgevaardigde bevoegd alle stemmen namens zijn bond uit te
brengen.
14.4 De afgevaardigden mogen gedifferentieerd stemmen.
TOELICHTING BIJ WIJZIGINGSVOORSTEL :
Nu, bij aanname van het wijzigingsvoorstel, niet meer met twee afgevaardigden wordt gesteld, met ieder een eigen
aantal stemmen, en een inhoudelijke wijziging van de stemverhouding niet wordt beoogd, zal de een afgevaardigde dus
alle stemmen mogen uitbrengen hetgeen betekent dat die afgevaardigde het aantal stemmen van de weggevallen
Afgevaardigde erbij krijgt. Om die reden wordt het aantal stemmen van de afgevaardigde in onderstaand
wijzigingsvoorstel verdubbeld.
De leden drie en vier kunnen komen te vervallen.
Het wijzigingsvoorstel van dit artikel 14 luidt :
14.1

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de bondsraad en ingeval van ontstentenis hun
plaatsvervangers. Leden van het bestuur, ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem.

14.2

Het aantal stemmen, dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door
het aantal leden, dat door hem wordt vertegenwoordigd, bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de
vergadering wordt gehouden.

Een afgevaardigde heeft:
- één stem, indien dit aantal leden éénhonderd of minder bedraagt;

- vier stemmen indien dit aantal leden ten minste éénhonderd één doch minder dan driehonderd één bedraagt;
- zes stemmen indien dit ten minste driehonderd één doch minder dan zeshonderd één bedraagt;
- acht stemmen indien dit ten minste zeshonderd één doch minder dan éénduizend één bedraagt;
- tien stemmen indien dit ten minste éénduizend één doch minder dan éénduizend vijfhonderd één bedraagt;
- twaalf stemmen indien dit ten minste éénduizend vijfhonderd één doch minder dan tweeduizend éénhonderd één
bedraagt;
- veertien stemmen indien dit ten minste tweeduizend éénhonderd één bedraagt doch minder dan tweeduizend
achthonderd één bedraagt;
- zestien stemmen indien dit ten minste tweeduizend achthonderd één bedraagt.
14.3 Indien een van de onder artikel 12 lid 1a, b of c genoemde regionale of bijzondere bonden door één in de plaats
van twee afgevaardigden wordt vertegenwoordigd is deze afgevaardigde bevoegd alle stemmen namens zijn bond uit te
brengen.
14.4 De afgevaardigden mogen gedifferentieerd stemmen.

Ik verzoek u dan ook dit voorstel ter behandeling door de bondsraad op de agenda van de eerstkomende bondsraad van
17 juni a.s. te plaatsen.
Met vriendelijke schaakgroeten,

Namens het bestuur van de NHSB
Mr A.F.R. Avis

17/AZbr/0127/MS/eb
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 10 december 2016 in
Vechtclub XL te Utrecht, aanvang 10.30 uur.

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:
Bond

Stemmental
ongeacht aantal
aanwezigen

Afgevaardigden

FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB
LiSB
NSVG
NBvS
NBC
CSVN
ARVES
Pers.Leden PL

2x4=8
2x4=8
2x4=8
2 x 7 = 14
2 x 7 = 14
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2x3=6
2 x 6 = 12
2x4=8
1x1=1
1x1=1
1x2=2
1x2=2
1x1=1
1x8=8

A. van der Heide, H. van Dijk
R.P. Kroezen, F. van Amerongen
E. Mijnheer, P.H.A.J. Goud
D. Hoogland, N. Bosman
H.T. Wagenaar, J.J. Schuil
E. Roosendaal, J. Boonstra
A.F.R. Avis, J. de Boer
W. Zwinkels
A.E. Dekker, D.V. Karagantcheff
A. Ayala, P. de Weerd
A.B.C.H. Vermue
L.H.M. van Gelder, A.M.P.D. Bruijns
W.R.H. Kunstek
afgemeld
J.K. de Boer
afgemeld
afgemeld
afgemeld
R. van Aurich

Overige aanwezigen:
Algemeen Bestuur
M.H.K. van Amerongen, voorzitter
A. Baas
J.P.A. Wissink
D.U.C. Tjiam
F. J.M. Lommers
J. Stomphorst
Afwezig m.k.
Afvaardiging NBC
Afvaardiging CSVN
A. Schuering

Bondsbureau
M.J. van der Werf
M. Swinkels, notulist
Ereleden/leden van verdienste
F.G. Maas

Toehoorders
E.H. Rebers (kandidaat bestuurslid)
J.P. de Vries (FAC)
M. Degeling
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur. Vanaf nu zal elke vergadering beginnen met een kort
praktijkvoorbeeld dat anderen kan inspireren en waar men van elkaar kan leren. De heer Dekker (HSB)
vertelt vandaag over zijn activiteiten om schoolschaak in het Westland te promoten. Zijn ervaring is dat
Chessity succes heeft en in de lift zit, maar dat het veel geduld vergt om daadwerkelijk wat te bereiken. Het
is een mooi extra middel naast de stappenmethode om scholen enthousiast te maken.
2. Mededelingen en ingekomen post
· Bericht van verhindering is ontvangen van de NBC, de CSVN en lid van verdienste de heer Schuering.
· Dit is de laatste Bondsraadvergadering van de heer Van der Werf, die per 1 januari vertrekt. Op de
vacature hebben zich veel kwalitatief goede kandidaten aangemeld, waarvan er nog twee over zijn. Het
bestuur hoopt volgende week tot een afronding te komen en zal dan een persbericht doen uitgaan.
· Dit zal tevens de laatste vergadering zijn van bestuurslid de heer Tjiam en de laatste vergadering van de
heer Van Aurich, die 42 jaar lang Bondsraadslid geweest is. De heer Van Aurich heeft daarnaast nog
een aantal andere functies gedurende lange tijd vervuld, waarvoor hij in 2004 een erespeld heeft
ontvangen. De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor zijn jarenlange inzet in de Bondsraad.
· Het Facebook-account van de schaakbond is weer wat actiever geworden. De KNSB zal daar steeds
meer delen, met name actualiteiten. De voorzitter roept op de pagina te liken en de berichten te volgen.
· Een mededeling over een lid van verdienste zal worden ingevoegd tussen agendapunt 9 en 10.
3. Concept notulen Bondsraad 4 juni 2016
Tekstueel:
p.3, laatste alinea: De heer De Boer (NBSB) moet zijn De heer De Boer (NHSB).
p.7, rondvraag: “De heer van Aurich neemt afscheid…de heer Van der Graaf” moet zijn “Het was de
bedoeling dat de heer van Aurich vandaag als afgevaardigde van de persoonlijke leden afscheid zou nemen
in de Bondsraad, maar door het verschuiven van de datum kon zijn beoogd opvolger, de heer Van der
Graaf, niet aanwezig zijn en zal hij de volgende Bondsraadvergadering afscheid nemen.”
Naar aanleiding van:
p.2, agendapunt 3: De heer Van Aurich (PL) heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vragen. De heer Van
der Werf heeft twee maanden geleden per mail geantwoord en zal deze mail nogmaals sturen.
p.7, rondvraag: De heer van Aurich heeft enkele dagen geleden bericht gekregen dat zijn opvolger, de heer
Van der Graaf, ernstig ziek is geworden en de vertegenwoordiging van de persoonlijke leden niet op zich
kan nemen. Hij verzoekt ook hier vertrouwelijk mee om te gaan. Hij verzoekt daarnaast het bestuur en de
Bondraad dus te zoeken naar passende opvolger. Voorzitter geeft aan als er vanuit de BR suggesties zijn
voor een goede opvolger, zij dit graag hoort.
p.7, rondvraag: De heer De Weerd (RSB) heeft het document niet ontvangen, waarin kort zou worden
opgesomd wat leden krijgen voor hun bijdrage aan de KNSB. De heer Van der Werf antwoordt dat de
toezegging blijft staan, maar dat hij niet wil volstaan met een opsomming van activiteiten en bedragen die op
verschillende manieren toegewezen kunnen worden. Hij wil de cijfers voorzien van een toelichting.
Met deze correcties en zonder verdere opmerkingen worden de notulen vastgesteld.
4. Wijzigingen samenstelling bestuur
Vandaag neemt de heer Tjiam afscheid, die vanaf 2012 de zware portefeuilles jeugdschaak en
kadervorming onder zijn hoede had. De heer Van der Werf bedankt hem voor de inhoudelijkheid en
zorgvuldigheid waarmee hij zijn bestuurstaken heeft vervuld. De heer Lommers heeft inmiddels de
portefeuille kadervorming overgenomen.
Het bestuur draagt de heer Rebers voor als kandidaat voor de portefeuille topschaak. Zijn ambities zijn met
name een goed contact met de topschakers en een goede status voor het NK. Wat de middelen voor
topschaak betreft heeft de heer Van der Werf het goede nieuws dat NOC*NSF onlangs de door de KNSB
aangevraagde € 130.000 subsidie gehonoreerd heeft. Het bedrag is bestemd voor topschaak en
talentontwikkeling. Sponsoring is op dit moment de portefeuille van de voorzitter. Alhoewel er nog geen
concrete resultaten zijn, is de KNSB met veel partijen in gesprek en wordt aansluiting gezocht bij
beweegsporten. De portefeuille jeugdschaak is nog niet ondergebracht en blijft voorlopig de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het bestuur.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer Rebers.
5. Financiële Zaken
De heer De Vries (FAC) heeft weinig aanvullingen op het verslag van de FAC. De begrotingsstukken geven
een goed en helder beeld van de financiële positie van de KNSB. De situatie is niet overweldigend positief,
de liquiditeit staat onder druk, evenals toekomstige inkomsten en het verdienmodel zal nog eens onder de
loep moeten worden genomen. De voorzitter beaamt dat daar eens goed over gesproken moet worden,
maar op een ander moment dan in de Bondsraad. De heer De Weerd (RSB) merkt op dat hij daarin met
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nadruk de positie van de regionale bonden ten opzichte van de landelijke bond en de verenigingen zou
willen betrekken.
De begroting 2017 wordt zonder opmerkingen en bij acclamatie aangenomen.
De heer De Vries is volgens schema aftredend lid van de FAC. De FAC stelt voor hem voor een tweede
termijn te herbenoemen. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
6. Jaarplan 2017
Het bestuur houdt zich aan het Meerjarenbeleidsplan dat is goedgekeurd tot 2018, op bepaalde accenten na
die ze daarin wil aanbrengen. Voor het Jaarplan 2017 heeft het bestuur een vorm gevonden die herkenbaar
is en toch ruimte laat voor de inbreng van de nieuwe bestuursleden en de nieuwe directeur. Zo kan 20172018 als een soort overgangsperiode gezien worden en zal het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
duidelijker een nieuwe richting worden gegeven.
De heer Roosendaal (SGA) vraagt naar de betekenis van “het uitfaseren van OLA” (p.12 onderaan). Hier
had moeten staan “het uitfaseren van Access”, dit wordt aangepast.
De heer De Weert (RSB) vraagt of in het jaarplan duidelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen wat
ambities zijn (waar men naar streeft) en wat concrete doelstellingen (waar men op wordt afgerekend). De
voorzitter zegt toe daar voortaan zorgvuldiger over na te denken.
De heer Van Gelder (NBSB) leest dat het Schaakmagazine 36 keer uitkomt, namelijk 6 keer in elke even
maand (p.12). De tekst zal worden aangepast om dit misverstand te voorkomen.
7. Voortgangsrapportage werkgroep competitie
De rapportage van de werkgroep competitie betreft verder uitgewerkte voorstellen ten aanzien van de
invoering van een gescheiden regionale en landelijke competitie. De werkgroep heeft getracht de mogelijke
verbeteringen, wensen en andere punten die de afgelopen tijd zijn aangedragen zoveel mogelijk in deze
rapportage te verwerken. Aan de hand van de rapportage kan iedereen aangeven wat nog onduidelijk is en
welke punten eventueel nog ontbreken, zodat de werkgroep in juni met een goed voorstel kan komen.
Eerder –maart/april- zal al een concept moeten worden opgesteld, zodat de regionale bonden dit tijdig
kunnen bespreken met de achterban. Vandaag zal er vooral aandacht voor het proces zijn en de vraag hoe
bonden de verenigingen kunnen informeren en hoe verenigingen hun mening over de voorstellen kunnen
geven.
De heer Karagantcheff (HSB) opent met het verslag van een peiling die de HSB gehouden heeft onder de
verenigingen. Op verzoek is het verslag integraal als bijlage bij deze notulen gevoegd.
De verenigingen van de HSB zijn tegen het huidige voorstel van de werkgroep competitie. De verwachting
bestaat dat leden die afhaken door invoering van het nieuwe systeem niet meer terugkomen na een
terugkeer naar het oude systeem. Ook vreest men een devaluatie van de regionale competitie door het
wegvallen van de promotie-degradatieregeling. Als de regionale competitie fors aan spelers verliest zullen
de niveauverschillen in die competitie groter worden en de doordeweekse clubavond en daarmee het
verenigingsleven uitgehold worden. De HSB wenst dat de werkgroep competitie de volgende uitgangspunten
meeneemt in het definitieve voorstel voor juni 2017:
· De pilot wordt beperkt tot de 4e klasse KNSB. Een pilot voor eventueel meer klassen wordt beperkt tot
een combinatie van enkele noordelijke, oostelijke en/of zuidelijke regionale bonden.
· Er worden kleine en samenhangende regio’s samengesteld (de HSB alleen met RSB en LeiSB).
De regionale bonden krijgen de mogelijkheid om de wedstrijden op doordeweekse avonden te spelen in
plaats van op zaterdagen.
· Als criterium bij de beoordeling van het al dan niet slagen van de pilot wordt bezien wat het effect is op
het aantal clubs en leden per regio
· Voor bonden en verenigingen zullen er geen noemenswaardige financiële consequenties zijn.
De heer Van Gelder (NBSB) heeft vanaf mei alle 8 districten van de NBSB bezocht. Nu de details van het
voorstel bekend zijn zal hij de stukken van de werkgroep op het forum zetten, zodat leden kunnen reageren.
In maart komt er een extra algemene ledenvergadering, waar gestemd zal worden over hoe de bond in juni
moet gaan stemmen. Als de werkgroep in juni met een gewijzigd voorstel komt zal de NBSB in september
bekijken hoe daar mee om te gaan en uiteindelijk beslissen of ze meedoet of niet.
· Het inschrijfgeld is hoger dan nu, dus verenigingen willen weten wat ze daarvoor terugkrijgen.
· Het zal moeilijk zijn iedereen gelijktijdig uit en thuis te laten spelen. De NBSB zal vermoedelijk ook teams
e
e
e
hebben voor een 5 en 6 klasse, die later inschrijven dan teams in de 4 klasse en dus andere
lotingsnummers krijgen. Met weinig zaalruimte waar maximaal 2 teams thuis kunnen spelen zal veel
vaker een zaal gehuurd moeten worden, een bijna onmogelijke taak voor de competitieleider.
· De NBSB voorziet dat verenigingen die op 1 juni nog niet zeker weten of ze een team op de been
kunnen brengen dat team zullen terugtrekken en eventueel later weer aanmelden, want de boete is fors.
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De heer Kunstk (LiSB) wil de procesgang tot 17 juni (*bondsraad is vanwege Pinksterweekend verplaatst
naar 17 juni) nog eens bespreken in het bondenoverleg. In januari en februari houdt de LiSB verschillende
regionale bijeenkomsten en wil de input die daar gegeven wordt inbrengen in het bondenoverleg. De LiSB
benoemt de volgende probleempunten:
· De reisafstanden, vanwege de regionale ligging van de bond.
· De inschrijfdatum: veel buitenlandse spelers die in de LiSB spelen moeten ook rekening houden met
speeldata in hun eigen land, die vermoedelijk op 1 juni nog niet bekend zijn.
De heer Schuil (SGS) is blij met de pilot en complimenteert de werkgroep. De SGS staat achter de
voorstellen van de werkgroep. Vanwege de zojuist geuite bezwaren adviseert hij de HSB zitting te nemen in
de werkgroep. De voorzitter moedigt dat aan en zegt dat dat niet per se de competitieleider hoeft te zijn, als
dat niet lukt.
De heer Van der Heijden (FSB) meldt dat de FSB in september een peiling heeft gehouden. De
ledenvergadering was over het algemeen vóór het voorstel, met name omdat elke vereniging zelf kan kiezen
e
of ze mee wil doen of niet. De FSB acht het van belang dat er juist meer klassen dan alleen een 4 klasse
e
worden ingevoerd. Met alleen een 4 klasse kunnen nogal wat speelsterkteverschillen ontstaan.
De heer De Boer (NHSB) noemt als voornaamste zorg het evenwicht in de piramide. Heeft de werkgroep
overwogen om eventueel de derde klasse te verkleinen als blijkt dat er niet genoeg teams inschrijven voor
de vierde klasse om de piramidevorm te handhaven? De heer Stomphorst antwoordt dat dit wel overwogen
is, maar niet uitgevoerd. In plaats van een piramide zou het ook een huis kunnen worden, dat is afhankelijk
e
van de inschrijving. Hij wil niet uitsluiten dat de 3 klasse verkleind wordt, maar niet in de pilotfase. Een
eventuele terugkeer naar het oude systeem zou dan teveel problemen opleveren. De heer De Boer vraagt of
de werkgroep wil opnemen na de pilot te streven naar de piramidevorm. De heer Stomphorst zegt toe hier
nog eens over spreken in de werkgroep.
De heer Ayala (RSB) noemt als grootste zorgen de reiskosten, de extra huurkosten, de reistijden en de
logistiek voor wat betreft de arbiters, omdat die zelf ook willen spelen. Hij voorziet uitholling van de regionale
competitie als mensen massaal op zaterdag willen schaken en niet meer door de week, alhoewel de
omgekeerde beweging ook mogelijk is. De RSB heeft daar nog geen goed beeld van, omdat dat nog niet
gepeild is. Ook voorziet hij veel problemen met een eventuele terugkeer naar het oude systeem en ziet
graag dat de werkgroep dat scenario nog verder uitwerkt. De heer Stomphorst verklaart dat in de nieuwe
e
reglementen opgenomen is dat de wedstrijdleider vanaf de 4 klasse KNSB en lager mee mag spelen.
De heer Vermue (ZSB) voorziet dat de reisafstanden vanwege de regionale ligging toe zullen nemen. De
ZSB speelt al vier jaar met gescheiden competities op zaterdag en door de week en heeft daar positieve
ervaringen mee. Het heeft ertoe geleid dat er meer teams zijn, veel spelers in beide competities spelen en
het niveau van de regionale competitie hoger is geworden. Overigens vraagt de ZSB geen inschrijfgeld, dat
e
komt er nu wel bij. Wat de ZSB betreft mag de wedstrijdleider in de 3 klasse KNSB ook meespelen.
De heer Zwinkels (LeiSB) noemt als belangrijkste zorgpunt de vraag of een huis wel voldoende gevuld gaat
e
worden. De LeiSB verwacht weinig extra teams die aan de KNSB competitie deel gaat nemen in een 4 of
lagere klasse. De bond verwacht ook weinig beweging de andere kant op. Verder noemt hij de terugvaloptie
een wel heel ingewikkelde operatie.
De heer Hoogland (OSBO) heeft het plan vanaf het begin op de agenda van de OSBO staan. De
verenigingen hebben uitgesproken dat ze het voorstel zoals nu bekend volledig zullen ondersteunen. Hij
spreekt hier tevens zijn waardering uit voor het werk dat de werkgroep tot nu toe verzet heeft. Men kan nu
eenmaal niet alles voorzien en soms is het een kwestie van lef hebben. De grafieken tonen aan hoe de
toekomst eruit ziet als er niets verandert en dat ziet er niet goed uit
De heer Roosendaal (SGA) heeft met name een probleem met de promotie-degradatieregeling. In het
e
e
potentieel nieuwe competitiereglement zou een team uit de 4 klasse promoveren naar de 3 klasse. Maar
e
wat als er maar 5 vierde klassen zijn? Dan promoveren er 5 teams, terwijl uit de 3 klasse 16 teams
degraderen. Komen de overige 11 plekken uit de regionale competities of promoveren ook de nummers 2 en
misschien ook de nummers 3? Misschien is het verstandig de pilot uit te voeren zonder de promotiedegradatieregeling, zodat eerst gepeild kan worden hoeveel belangstelling er is om op zaterdag te spelen
door mensen die nu door de week spelen. Ruim een kwart van de mensen in de SGA kan of wil niet op
zaterdag spelen. De heer Stomphorst zegt dat de werkgroep daar wel over gesproken heeft, maar van
mening was dat de animo zonder deze promotie-degradatieregeling sowieso minder zou zijn. Men speelt
graag ergens om. De promotieklasse is dan geen promotieklasse meer, daar speelt men dan om het
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kampioenschap in de regionale competitie.
De heer Mijnheer (SBO) zegt dat de verenigingen van de SBO unaniem met het voorstel instemmen omdat
de situatie in de SBO al zo is: de promotieklasse speelt op zaterdag. Een aantal jaren geleden is de SBO
gestart met een aparte viertallencompetitie naast de achttallencompetitie door de week omdat clubs niet
genoeg spelers voor achttallen meer op de been konden brengen. Die viertallencompetitie is een groot
succes geworden, er worden nu meer partijen gespeeld dan voor die tijd. De SBO heeft de verenigingen al
vroegtijdig geïnformeerd over de nieuwe opzet en een aparte enquête gehouden. Ook heeft de bond alle
achttallen in de promotieklasse gevraagd naar hun mening. Hij gelooft dat de nieuwe opzet zeker ook
kansen biedt, zoals samenwerking tussen verschillende verenigingen.
De heer Van Amerongen (Werkgroep Competitie) geeft een reactie vanuit de werkgroep. Inderdaad zit er
nog een los eindje aan de KNSB-competitie. Hoe verloopt de promotie-degradatieregeling als er maar weinig
vierde klassen zijn? Het is wel de bedoeling dat dit helder wordt en de competitiereglementen hierop
aangepast gaan worden. Dat zal in ieder geval na de pilotfase duidelijk zijn. Ook worden reistijden heel
e
belangrijk als er een 5 klasse komt. De werkgroep gaat aan de slag met de verdere uitwerking en zal dit zo
snel mogelijk communiceren naar de bonden, de verenigingen en op de website van de KNSB. Hij roept op
zo snel mogelijk te laten weten wat men van plan is en ook naar mogelijkheden te zoeken van
combinatieteams uit verschillende verenigingen zodat zo veel mogelijk op eigen niveau gespeeld kan
worden. Tenslotte geeft hij aan dat de forse boetes bij terugtrekken van een team niet zouden moeten
gelden voor teams in promotieklasse.
De voorzitter wil in maart een duidelijke presentatie hebben van het uitgewerkte voorstel, waar alle punten
transparant benoemd en besproken worden. De werkgroep heeft daarom graag tijdig de conceptnotulen van
deze vergadering. Voorts zal de voorzitter alle te nemen stappen tot juni op een rij zetten en inventariseren
wanneer de regionale bonden bij hun leden gaan peilen en wie wanneer welke informatie nodig heeft.
8. Plan nieuwe opzet kwalificaties NJK
De heer Tjiam licht zijn voorstel toe voor een nieuwe opzet voor de plaatsing voor de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen in een aantal categorieën. Gezien de teruglopende deelnemersaantallen aan
regionale kampioenschappen was het duidelijk dat er iets moest veranderen.
De heer Van der Heijden (FSB) vraagt hoeveel vrijplaatsen er blijven voor de Talentstatushouders en
waarom deze vrijplaatsen niet allemaal afgeschaft zijn.
De heer Kunstk (LiSB) mist in het voorstel een verklaring voor de teruggelopen deelname in de afgelopen
jaren. Misschien lost de nieuwe opzet dit probleem niet op. De LiSB heeft eerder een aantal zorgpunten
aangegeven (zoals de reisafstand voor een kwalificatietoernooi in Limburg), maar daar wordt in het huidige
voorstel niet op ingegaan.
De heer Ayala (RSB) vraagt zich af hoe de fasering precies verloopt. Er wordt gesproken over seizoen 20172018, terwijl de categorieën per kalenderjaar bepaald worden. De RSB organiseert in het voorjaar een PK en
in het najaar de finale.
De heer Tjiam reageert op de voorgaande vragen. In de eerste opzet van het plan waren geen vrijplaatsen
voor de Talentstatushouders, maar daar maakten de talenten zelf en ook de jeugdleiders van de regionale
bonden bezwaar tegen. Zij vonden het voor een sterk NJK beter om voor deze spelers een paar vrijplaatsen
te houden en daar is de werkgroep in meegegaan. Er zijn in totaal zo’n 20 à 25 Talentstatushouders.
In een enquête onder jeugdspelers is wel geprobeerd een verklaring te vinden voor de terugloop in aantal
deelnemers aan regionale kampioenschappen, maar dat gaf een heel diffuus beeld. Sommige sterke spelers
gaven aan die toernooien niet aantrekkelijk te vinden omdat ze toch al een vrijplaats hadden. De vrijplaatsen
in het NJK worden nu ook flink beperkt. Ook de kleinere deelnemersaantallen vond men minder aantrekkelijk
en hebben een versterkend effect: als de een niet meedoet, doet de ander ook niet meer mee.
De kwalificatietoernooien moeten het aantrekkelijker maken om mee te doen en op een andere manier
aangekleed worden, bijvoorbeeld door een sterke speler partijen te laten bespreken.
Voor wat betreft de zorgpunten van de LiSB geeft de heer Tjiam aan dat ervoor gekozen is om in het
voorstel niet meteen alle details vast te leggen, maar ook ruimte voor eigen invulling bieden aan de
organisatoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk met meerdere bonden de handen ineen te slaan en elk jaar van
locatie te veranderen om creatief om te gaan met reisafstanden.
De nieuwe opzet is voor het eerst van toepassing voor het NJK van mei 2018 in Assen, dus er is genoeg tijd
om een en ander voor te bereiden. De werkgroep blijft bestaan totdat de nieuwe opzet volledig
geïmplementeerd is en begeleiding is mogelijk. Contactpersoon is de heer Van Breugel.
De heer Van Gelder (NBSB) heeft in Brabant ook te maken met teruglopende deelnemersaantallen. Het plan
te stoppen met de districtskampioenschappen en een vrije inschrijving voor het regionale kampioenschap
bleek juist tot minder deelnemers te leiden. Blijkbaar motiveert het meer om een plaats te verdienen. Uit een
enquête bleek dat er in de periode van het PK concurrentie was van een sterk Gronings toernooi waar de
beste spelers heengingen, waardoor de laag daaronder ook niet meer meespeelde. De NBSB heeft er nu
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voor gekozen om de oudere spelers in de dagen na carnaval te laten spelen, de jongeren blijven tussen
kerst en oud en nieuw. Omdat de ouders aangaven 5 dagen achter elkaar erg lang te vinden zijn er plannen
om de wachttijd op een aangename manier te vullen, analyses van sterkere spelers, bijzondere maaltijden
etc. Hij is benieuwd wat het effect zal zijn op de deelname.
De heer Schuil (SGS) vraagt hoe de toewijzing van toernooien in zijn werk gaat als zich bijvoorbeeld 6 of 7
kandidaten aanmelden. Dit wijst zich vanzelf volgens de heer Tjiam, bonden zullen elkaar moeten gaan
opzoeken en samenwerken. Enige spreiding van de vier kwalificatietoernooien is wel nodig.
Het voorstel voor de nieuwe opzet voor de plaatsing voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen wordt in
stemming gebracht. Het voorstel wordt aangenomen met 108 stemmen voor, 22 tegen en 1 blanco.
9. Rapportage aan Bondsraad
Zonder vragen of opmerkingen wordt de rapportage aan de Bondsraad voor kennisgeving aangenomen.
9a.Voordracht lid van verdienste (toegevoegd agendapunt)
Het bestuur ontving het verzoek de heer C. Versteeg voor te dragen als lid van verdienste. Hij was 25 jaar lid
van de Beroepscommissie van de KNSB, jarenlang competitieleider voor de NBSB en heeft zich ingezet
voor tal van andere activiteiten. Om gezondheidsredenen kon hij hier niet aanwezig zijn. Ook vanwege zijn
verslechterende gezondheid en vooruitlopend op deze vergadering is hij reeds benoemd. De vergadering
bevestigt zijn benoeming met groot applaus.
10. Vergaderdata Bondsraad en Bondenoverleg in 2017
De volgende vergaderdata worden vastgelegd:
- Bondenoverleg woensdagavond 19 april en 1 november
- Bondsraadvergadering zaterdag 9 december
Aangezien de datum 3 juni voor de Bondsraad in het Pinksterweekend blijkt te vallen, zal deze een of twee
weken worden verschoven. Bericht hierover volgt* (Inmiddels bekend dat dit 17 juni wordt)
11. Rondvraag
De heer Dekker (HSB) vraagt aandacht voor twee schaakfilms die binnenkort uitkomen: “Magnus” en de
Disneyfilm “Queen of Katwe”. Magnus gaat 19 januari in première en zal ook in Naaldwijk vertoond gaan
worden, misschien iets voor de website. De voorzitter vult aan dat de film waarschijnlijk ook vertoond wordt
als Tata on Tour is in Rotterdam (19 januari), in Haarlem (25 januari) en tijdens het toernooi in Beverwijk elke
avond. De KNSB bespreekt op dit moment de mogelijkheid een inleiding bij de film te geven.
e
De heer Kroezen (NOSBO) vindt het jammer dat het 1 Grand Prix toernooi van Schiermonnikoog niet op de
website van de KNSB geplaatst, omdat men niet voldoende capaciteit op het bureau had, terwijl hij later wel
soortgelijke regionale evenementen op de website zag staan. De voorzitter antwoordt dat de KNSB nog
zoekende is naar wat wel en wat niet op de website te zetten, daar moet meer lijn in komen. Maar dat komt
mettertijd.
De heer van Gelder (NBSB) vraagt aandacht voor een simultaan die georganiseerd wordt door het Erasmus
MC. De inschrijving kost € 1.000, welk bedrag bestemd is voor de kinderen in het Sofia Kinderziekenhuis.
Magnus Carlsen zou de simultaan geven, alhoewel dat nog niet helemaal duidelijk is. De voorzitter zegt toe
het bericht op de website of Facebook te plaatsen zodra er duidelijkheid is over de simultaanspeler.
De heer Roosendaal (SGA) is verbaasd dat in de rapportage aan de Bondsraad al jaren het op één na
grootste toernooi van Nederland ontbreekt, het Limburgs open. De voorzitter zal nagaan hoe dat komt.
De heer Mijnheer (SBO) geeft de stand van zaken van de samenwerking tussen de drie regionale bonden
SBO, NOSBO en SGS, die één grote regio moeten gaan worden. In fase 1 is een inventarisatie gedaan en is
brede steun gekregen van de verenigingen. Op basis van de uitkomsten hebben de drie voorzitters een
eerste opzet uitgeschreven en aan de leden voorgelegd. De drie regionale bonden hebben daar inmiddels
mee ingestemd. In fase 2 zal een stuurgroep worden aangesteld, bestaande uit de drie voorzitters, en acht
werkgroepen worden geformeerd die zaken gaan uitwerken. In fase 3 zal het plan geïmplementeerd worden.
De voorzitter ziet hierin het volgende inspirerende verhaal om de Bondsraad mee te openen.
De heer Schuil (SGS) maakt zich zorgen over de vele bestuurswisselingen in korte tijd en hoopt dat het
huidige team langere tijd aan zal blijven. De voorzitter deelt deze zorg en heeft in het bestuur reeds
besproken dat het aftreedschema aangepast moet worden.
De heer Van Aurich (PL) vraagt aandacht voor het niet altijd correcte Nederlandse taalgebruik in het
competitiereglement. Tevens spreekt hij een afscheidswoord uit aan de Bondsraad die hij 42 jaar, meestal
met veel plezier, heeft bijgewoond.
Aan het einde gekomen van de rondvraag neemt de voorzitter met woord en beeld afscheid van de heer Van
der Werf, die bijna 10 jaar directeur is geweest van de KNSB. In die 10 jaar heeft hij veel orde op zaken
gesteld, met name op financieel terrein, en op vrijwel elk gebied een opgaande lijn bewerkstelligd. De heer
Van der Werf blikt terug op die periode en bedankt op zijn beurt iedereen met wie hij heeft samengewerkt. Hij
weet de KNSB in goede handen, zowel bij het bureau als bij het bestuur.
6

12. Sluiting
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 14.40 uur.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Besluiten Bondsraad 10 december 2016

Besluiten Bondsraad 10 december 2016
· De Bondsraad keurt de begroting 2017 goed.
· De Bondsraad keurt het volgende voorstel goed:
o om de kwalificatie voor het NK jeugd in de oudste categorieën te laten plaatsvinden via 4
kwalificatietoernooien. De kwalificatie voor het NK jeugd 2018 zal het eerste kampioenschap zijn
met deze kwalificatiecyclus.
· De Bondsraad benoemt de heer J.P. de Vries voor een tweede termijn als lid van de Financiële Advies
Commissie (FAC).
· De Bondsraad benoemt de heer E. Rebers tot lid van het bestuur met de portefeuille Topschaak.
· De Bondsraad benoemt de heer C. Versteeg tot lid van verdienste.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 10 december 2016
Opvoerdatum

nr.

Actiehouder

Actie

10-12-2016

67

AB

Zoeken vertegenwoordiger PL

10-12-2016

68

Werkgroep
competitie

in maart een duidelijke presentatie van het uitgewerkte
voorstel

10-12-2016

69

AB

Nieuwe datum BR juni 2017

Actuele status

Deadline
Juni 2017

De werkgroep
competitie gaat aan
de slag met de
verdere uitwerking
en zal dit zo snel
mogelijk
communiceren naar
de bonden, de
verenigingen en op
de website van de
KNSB.
17-6-2017

Juni 2017

Dec 2016

legenda
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

BR

Bondsraad
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Overzicht aantal uit te brengen stemmen in de Bondsraad in het jaar 2017
8 februari 2017
17/AZbr/0134/EB

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2017.
Bond

aantal leden

aantal stemmen

FSB

639

2x4=8

NOSBO

831

2x4=8

SBO

768

2x4=8

OSBO

2200

2 x 7 = 14

SGS

2218

2 x 7 = 14

SGA

1318

2 x 5 = 10

NHSB

1964

2 x 6 = 12

LeiSB

796

2x4=8

HSB

1187

2 x 5 = 10

RSB

1771

2 x 6 = 12

ZSB

486

2x3=6

1736

2 x 6 = 12

648

2x4=8

NSVG

32

1x1=1

NBvS

37

1x1=1

NBC

133

1x2=2

CSVN

119

1x2=2
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1x1=1

6042

1x8=8

22934

145

NBSB
LiSB

ARVES
Ind.Leden

Totaal

