KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft
Status
Cc
Dd

(Plaatsvervangende) Leden Bondsraad
Algemeen Bestuur
Rapportage aan Bondsraad 8 december 2018
Ter Informatie

Nr

18/21135

14 november 2018

Algemeen
OLA
Eind augustus is het uitfaseren van de oude ledenadministratie voltooid. Dat betekent dat het
ontdubbelen van leden voortaan rechtstreeks in OLA kan worden gedaan, zonder export naar deze
oude administratie. .

FIDE
Bij de presidentsverkiezingen in Batoemi is Arkady Dvorkovich gekozen tot president van de FIDE. Hij
versloeg de huidige waarnemend en vice-president Makropoulous met 103 tegen 78 stemmen. De
Britse topschaker Nigel Short trok zich kort voor de stemming terug.
Herman Hamers werd opnieuw herkozen als zonepresident.
Zurab Azmaiparahsvili is herkozen tot president van de ECU (er waren geen tegenkandidaten). Ivan
Sokolov werd als onafhankelijk kandidaat gekozen in het ECU bestuur.

Schoolschaak
Opstart van de Online Jeugdschaakclub op Chesskid
Op 12 oktober jl. hebben schaakambassadeur Nick Schilder en KNSB bestuurslid Iozefina Paulet in
Hilversum de Online Jeugdschaakclub Nederland geopend op Chesskid.com. De eerste 100 leden zijn
scholieren in Hilversum, Schiermonnikoog en Roosendaal. De komende periode wordt gebruikt om de
nieuwe Jeugdschaakclub vorm te geven en de kinderen van zowel alle jeugdclubs als scholen te
helpen hun weg online te vinden.
Er is voor Chesskid gekozen omdat dit een vriendelijk platform is voor schaakclubs en schaakscholen
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd). Op Chesskid kunnen clubs en scholen de
eigen kinderen laten schaken:
1. tegen kinderen van de eigen school / club
2. tegen kinderen van andere scholen en clubs via de door de KNSB georganiseerde
schaaktoernooien
3. tegen de computer
4. tegen kinderen over de hele wereld (snel- of live schaken) die op dat moment ook online zijn.
De jeugdclubs hebben in november een aanbod (3 maanden geldig) ontvangen om al hun jeugdleden
t/m 12 jaar in een keer lid te maken voor een jaar van de Online Jeugdschaakclub Nederland. Na
deze periode gaat het lidmaatschap € 7,50 per jaar kosten. Nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar ontvangen
voortaan in plaats van Chess Tutor of Playchess een jaarlidmaatschap voor de online

jeugdschaakclub Nederland.
De KNSB gaat eerst wekelijks en zodra het aantal deelnemers dat toelaat, vaker per week allerlei
toernooien organiseren voor de leden van de Online Jeugdschaakclub Nederland.
Er is ook een subsite gebouwd waarop alle informatie over de club gepubliceerd wordt:
www.schaken.nl/onlinejeugdschaakclubnederland of www.schaken.nl/ojscnl
Deelname schoolschaaktoernooien
Voor schoolschaak zijn de deelname cijfers van de kwalificaties over afgelopen seizoen bekend.
Voor de viertallencompetitie (BO Algemeen):
Seizoen 2016-2017 2291 schoolteams van 4, 9164 kinderen
Seizoen 2017-2018 2313 schoolteams, 9252 kinderen
Voor het middenbouw toernooi groepen 345:
Seizoen 2016-2017 162 scholen 771 kinderen (15 kwalificatietoernooien)
Seizoen 2017-2018 164 scholen 828 kinderen (18 kwalificatietoernooien)
De doelstellingen voor 2018 waren 10.000 resp. 1.000 kinderen. De aantallen zijn in beide groepen
toegenomen t.o.v. 2017, maar de doelstellingen zijn nog niet gehaald.
Voor de viertallencompetitie (BO Algemeen) was een grote stijging ook nog niet verwacht. Daar is
eerst een aanvang gemaakt om meer grip op deze competitie te krijgen. Waarom worden in bepaalde
regio’s geen voorronden gehouden of wisselt het aantal deelnemende teams sterk per seizoen. Buiten
de landelijke deelname is weinig bekend over welke scholen eigenlijk deelnemen in de lokale resp.
regionale toernooien.
Voor het middenbouw toernooi, groepen 345, is het aantal lokale kwalificatietoernooien bepalend.
Deventer, Eindhoven en Apeldoorn deden dit jaar voor het eerst mee. In Noord-Brabant en ook
Noord-Holland (alleen Haarlem) is dat nog weinig. Er zijn plannen om in Den Bosch, Roosendaal en
Beverwijk een toernooi te organiseren, maar dat is dit jaar nog niet gelukt. In het noorden doen de
FSB en NOSBO nog niet mee. De NOSBO is er wel mee bezig. Ook de SBO gaat komend seizoen
een midenbouw toernooi organiseren; mede omdat een van hun scholen, BS ’t Schöppert uit Hengelo,
erg succesvol is.
Stedenprogramma’s schoolschaak
Er zijn de nodige ontwikkelingen rond de stedenprojecten:








Voor de bestaande stedenprojecten in Den Haag, Westland, Den Bosch, Eindhoven en
Amstelveen/Amsterdam West zijn nieuwe prijsafspraken gemaakt om te zorgen dat alle kosten
van de KNSB voor de trainers met een arbeidscontract, worden doorberekend in de prijs. Tot nu
toe werden die kosten door de KNSB gedragen. Tot nu toe heeft slechts een enkele school een
probleem geuit met deze prijsverhoging.;
De Stichting Schoolschaak Rotterdam heeft vanuit het onderwijs een subsidie ontvangen. Dit
maakt een grootschalig pilotproject mogelijk en geeft de stichting ruimte om het netwerk van
schoolschaakleraren in te richten. De nieuwe KNSB cursus voor Schoolschaakleraar helpt hierbij.
In Utrecht draaien in 7 wijken gesubsidieerde schoolschaakprojecten. De deelnemende
(voornamelijk) Brede Scholen hebben schaken aan hun aanbod van activiteiten toegevoegd.
Omdat de subsidie maar voor 1 jaar is, worstelen de Brede Scholen nog wel met de vraag hoe ze
schaken na dit jaar zo lang mogelijk op de activiteitenkaart kunnen houden;
Schoolschaakproject IJmond: Met financiële ondersteuning van Tata Steel is op 3 basisscholen in
Beverwijk, Castricum en Heemskerk begonnen met schaaklessen. Een aantal andere scholen
gaat nog beginnen of is nog in beraad voor schaaklessen. Op de scholen zijn lokale
schaaktrainers aan de slag die de betreffende scholen zelf hebben benaderd. Tijdens het

komende Tata Steel schaaktoernooi zal er in Beverwijk een schoolschaaktoernooi gehouden
worden, waar deze scholen aan gaan deelnemen.

Breedteschaak
Nieuwe website over Jeugdschaak
Er is een nieuwe website over jeugdschaak in ontwikkeling. Deze website www.jeugdschaak.nl gaat
veel informatie over jeugd- en schoolschaak bevatten. De periode tot eind 2018 wordt gebruikt om de
site verder op te tuigen. De site is samen met en door een vrijwilliger gebouwd. Het idee is om op den
duur ook een stichting op te richten die alles rond deze site gaat beheren. De site gaat ook scholen
helpen om sponsors te vinden voor financiering van schaaklessen. De KNSB is mede eigenaar van de
site.
Jeugddag Tolhuistuin
Op woensdag 4 juli vond gelijktijdig met het Deloitte NK Schaken, een Jeugdevenement plaats op het
terras en veld van de Tolhuistuin in Amsterdam. In totaal deden 54 kinderen van 13 verschillende
scholen in Amsterdam Noord mee.
Voorafgaand aan de jeugddag zijn in april via het stadsdeel in Amsterdam Noord schaaklessen
opgestart. Er zijn clinics in de groepen 4 t/m 6 gehouden. Daarna hebben 32 kinderen meegedaan
aan een naschoolse kennismakingscursus in mei en juni.
Nationale Sportweek (15-29 september)
e
De Nationale sportweek 2018 duurde vanwege het jubileum (15 editie) maar liefst 15 dagen. De
KNSB bood zoals gebruikelijk de eigen clubs een gratis promotiepakket aan met nieuwe flyers en
posters van de schaakambassadeurs Anish en Nick. Ruim 150 verenigingen maakten hier gebruik
van. Daarnaast konden potentiele nieuwe leden meedoen aan een prijsvraag. De eerste trekking heeft
17 winnaars opgeleverd. Begin 2019 volgt nog een tweede trekking met winnaars.
De deelnemende clubs hebben ook het aanbod gekregen van de KNSB om een bijzonder stukje te
schrijven over hun wervingsacties dit jaar. Zeven stukjes zijn hiervoor beloond en gepubliceerd op de
KNSB website.
Wereldschaakdag / Global Chess Festival (13 oktober)
Op de wereldschaakdag op 13 oktober deed Nederland weer volop mee. Schiermonnikoog riep zich
met hulp van de KNSB uit tot het eerste officiële schaakeiland van de wereld. De burgemeester
opende twee schaaktafels, het Lytje Willem’s Grand Prix Jeugdschaaktoernooi was speciaal naar
deze dag verplaatst en Hans Bohm verzorgde een clinic ’s avonds. Marleen van Amerongen maakte
bekend dat alle 100 scholieren op het eiland het aanbod hebben gekregen om te leren schaken en lid
te worden van de Online Jeugdschaakclub Nederland. In Roosendaal streden daarnaast twee scholen
om een groot tuinschaakspel. Ook zij kregen een aanbod voor de Online Jeugdschaakclub Nederland.
Nieuwe clubs
In de wijk IJburg is initiatiefnemer Tigran Spaan bezig met de oprichting van een nieuwe jeugdclub
Ludo. In Rotterdam centrum is een nieuwe jeugdclub opgericht door Ruud Niemeijer. De club heet SV
Dekoko (De koddige Koning). Deze jeugdschaakclub is een soort schoolschaakclub en kan een mooi
model zijn voor andere initiatieven. Een officiële jeugdschaakclub staat namelijk sterker bij het
verkrijgen van subsidie of andere vorm van erkenning door een gemeente. Tot slot is in de wijk Den
Haag Ypenburg een nieuwe club opgericht genaamd De Zugzwang.

Jeugdevenementen
Kwalificaties NK VO (start 9 november Chess.com)
Op 9 november zijn de kwalificaties voor het NK VO (Voortgezet Onderwijs) gestart, met zowel nieuwe
als vertrouwde deelnemers. De belangstelling stijgt nog altijd ieder jaar een beetje. Het streven is dit
jaar boven de 200 deelnemers uit te komen.
De teamfinale van het NK VO zal voor het eerst op en tijdens een van de Tata Steel on Tour locaties
plaatsvinden, namelijk op 16 januari 2019 in Alkmaar.
Huttontoernooi in Roosendaal (13 oktober)
Op 13 oktober 2018 werd in Roosendaal in het Jan Tinbergen College het 59e Huttontoernooi
georganiseerd. Dat was een hele happening met 39 teams die door de verschillende onderbonden
waren afgevaardigd. In vijf spannende rondes gingen zij op deze warme dag de strijd aan om de
felbegeerde wisselbeker. Al vrij snel werd duidelijk dat er voor het algemeen klassement één grote
kanshebber was, de RSB. In de verscheidene leeftijdscategorieën deed deze bond logischerwijs in de
top mee. De leeftijdscategorieën werden gewonnen door: A: HSB, B: RSB, C: LeiSB, D: RSB en E:
HSB
Kwalificatie 1 NK Jeugd AB+C meisjes (22-23 sep in Arnhem)
Op 22 en 23 september vond het eerste kwalificatieweekend plaats in Arnhem voor het NJSK 2019
(categorie A, B en C meisjes). Met een kleine 60 deelnemers was het goed bezet.
ONJK (6-11 aug in Borne)
De Open Nederlandse Jeugdkampioenschappen zijn begin augustus onder tropische omstandigheden
voor de 8e keer op rij gespeeld in Borne. Alle groepen samen telde maar liefst 309 deelnemers.
Zie hier een overzicht van alle kampioenen per groep (Aj = A jeugd; Am = A meisjes etc):
Aj Sim Maerevoet (Bel); Am Eline Roebers; Bj Maximilian Wensing (Dui); Bm Marlinde W aardenburg;
Cj Alwin Mainka (Dui); Cm Nina de Putter; Dj Sven de Putter; Dm Evi Maris; Ej + Em Michelle Trunz
(Dui); Fj Gachatur Kazarjan; Fm Angeliki Yannopapa (Gri); Gj Simon Mernier (Bel); Gm Tamila Trunz
(Dui); Hj + Hm Luna Huang; FGHj Gachatur Kazarjan; FGHm Luna Huang.

Nationale Pupillendag (23 juni Meppel)
Het was in Meppel een drukte van belang bij de Chessity Nationale Pupillendag 2018. 126
deelnemers streden in drie leeftijdsgroepen tot en met 7, 8 en 9 jaar om de Nederlandse Jeugdschaak
titels. De organisatie had van alles klaar staan voor de deelnemers. Ze kregen een T-shirt, een button
met de eigen naam erop, een lunchpakket en natuurlijk allemaal een medaille na afloop. Tijdens de
wedstrijden kon er bovendien meegedaan worden aan een kleur- en een puzzelwedstrijd. Bij de
prijsuitreiking waren er extra grote bekers te verdienen, 21 in totaal en nog extra certificaten voor de
meisjes die als nummer 2 of 3 buiten de top 7 waren geëindigd.
Na 7 spannende speelronden pakte Gachatur Karzarjan uit Helmond de titel bij de F-jeugd (t/m 9 jaar).
Sophia Jonkman uit Beverwijk won de meisjestitel.
Bij de G-jeugd (t/m 8 jaar) won Daan Aubel uit Utrecht. Sarah-Joy Koorevaar uit Gouda werd de
meisjeskampioene.
Bij de H-jeugd (t/m 7 jaar) was het Luna Huang uit Eindhoven die zowel jeugdkampioen als
meisjeskampioene werd.
NK voor schoolteams 345 (16 juni Leidsche Rijn Utrecht)

Op zaterdag 16 juni 2018 vonden de Nederlandse Kampioenschappen Schaken voor teams uit de
middenbouw (groepen 3, 4 en 5) plaats. Er deden 31 scholenteams mee, met in totaal ca. 270
kinderen. We vieren dit jaar het eerste lustrum van het NK345. De Nutsschool Wassenaar heeft
opnieuw de titel bij de grote teams gepakt, voor de 4e keer op rij. Alleen in 2014 was De
Kastanjepoort uit Erichem de beste.
Bij de middelgrote teams ging het een stuk spannender. Uiteindelijk stond De Regenboog uit
Apeldoorn hun voorsprong niet meer af en pakte voor het eerst de titel.
Bij de kleine teams (t/m 9 spelers) ging het echt om elk puntje. Elke ronde was er weer een nieuwe
koploper. Uiteindelijk heeft het IPS uit Almere de titel gepakt in deze categorie.
NK voor schoolteams algemeen (2 en 9 juni Gouda)
Op 9 juni vond in De Goudse Waarden in Gouda de finaledag van het NK Schaken voor schoolteams
basisonderwijs algemeen plaats. De 40 finalisten speelden deze dag nog 5 ronden van in totaal 11.
Het was uitermate spannend. Pas toen de allerlaatste partij klaar was bleek tot hun eigen verrassing
KinderCampus Hilversum de winnaar. Meer dan 10.000 kinderen hebben in de voorronden
meegedaan, dus de winnaars hebben een geweldige prestatie geleverd.
NK E-teams (26 mei Naaldwijk)
Zaterdag 26 mei werd in de Ontmoetingskerk te Naaldwijk een geslaagd Nederlands Kampioenschap
voor E-teams (t/m 10 jaar) gehouden. Magnus Leidsche Rijn 1 uit Leidsche Rijn werd kampioen van
de clubteams met 13 punten. Op bordpunten eindigden zij voor ESV 1 uit Eindhoven. Voorburg
behaalde een derde plaats met 11 punten. De vierde prijs ging naar RSR Ivoren Toren 1 uit Rotterdam
en Almere 1 uit Almere won de laatste teamprijs. Alle kinderen van deze teams ontvingen ook een
medaille.
NK D (10-12 mei Rijswijk)
De meisjes waren in Rijswijk dit jaar duidelijk de sterkste. Machteld van Foreest (Groningen) en
Eline Roebers (Amsterdam) werden eerste en tweede bij de Jeugd D en Stella Honkoop (Assendelft)
pakte de meisjes D titel.

Kadervorming
Afgeronde cursussen
Tot en met september 2018 zijn verschillende cursussen afgerond. Hierbij een overzicht:









Schaaktrainer 1: 9 cursussen in Amersfoort, Amsterdam (2x), Deventer, Haarlem, Maarssen,
Purmerend, Rotterdam en Spijkenisse. In totaal mochten we 71 nieuwe Schaaktrainers 1
verwelkomen.
Schaaktrainer 2: 3 cursussen in Amsterdam, Den Haag en Roosendaal. Dat leverde 30 nieuwe
Schaaktrainers 2 op.
Scheidsrechter 1: Meppel, 25 geslaagden.
Scheidsrechter 2: 3 cursussen (Tilburg, Venlo, Wierden) met in totaal 15 nieuwe Scheidsrechters
2.
Scheidsrechter 3: 3 geslaagden
Indelingsdeskundige 2: 1 cursus in Amstelveen, met 4 geslaagden.

Lopende en geplande cursussen zomer/najaar 2018


Schaaktrainer 1: Amstelveen (Engelstalig), Arnhem, Eindhoven, Leiden




Schaaktrainer 2: Amsterdam, Leiden
Scheidsrechter 1: Zoetermeer

Topschaak
Anish Giri






Met 2780 staat Anish op de november ratinglijst op plaats 5 in de wereld. Hij is in dit jaar van
plaats 15 (ratinglijst januari 2018) doorgestegen naar plaats 5.
e
Eindigde in Dortmund (12-23 juli) op de gedeelde 2 plaats met 4 uit 7.
Won een individuele bronzen medaille op bord 1 tijdens de Olympiade. Score 8,5 uit 11.
Anish was aanwezig op de Deloitte dag tijdens het NK, en gaf een simultaan in Dieren tijdens het
ONK (tegenprestaties voor de ondersteuning van KNSB).
Trainingsprogramma dit jaar bestond uit diverse trainingen met Erwin l’Ami en Vladimir
Chuchelov, en een eindspeltraining met specialist Karsten Mueller.

Sportagenda
De KNSB heeft in 2018 € 127.500 ontvangen vanuit de sportagenda 2017+. Dit geld is geoormerkt
voor: het topschaakprogramma van Anish Giri (2017-2020) en een talentontwikkelingsprogramma op
Papendal (2017-2024) voor een viertal talenten. Een bedrag van € 7.500 is toegekend voor
voorbereiding op internationale jeugdkampioenschappen op Papendal.
De verwachting is op dit moment dat de KNSB in 2019 voor Topschaak en Talentontwikkeling
dezelfde subsidie tegemoet kan zien. De subsidieaanvraag is ingediend voor 1 december 2018.
Olympiade
De olympiade vond plaats in Batumi (Georgië) van 23 september tot en met 5 oktober.
Mannen (open):
1. Anish Giri
2. Erwin l’Ami
3. Loek van Wely
4. Jorden van Foreest
5. Sergey Tiviakov
Captain: Jan Gustafsson.

Vrouwen:
1.
Anne Haast
2.
Zhaoqin Peng
3.
Tea Lanchava
4.
Iozefina Paulet
5.
Rosa Ratsma.
Captain: Roberto Cifuentes.
Delegatieleider/extra trainer: Jeroen Bosch.

Mannen
Op de startranglijst stond het mannenteam 13e. Het uiteindelijke resultaat was een 40e plaats. De zeer
slechte eindklassering is met name te wijten aan een slotnederlaag (1,5-2,5) tegen het op papier veel
zwakkere Mongolië waar een 3-1 overwinning nog tot een min of meer normaal eindresultaat zou hebben
geleid. Die relativering terzijde viel op dat Nederland tekort komt tegen de echte toplanden. Van de
Verenigde Staten, China en India werd kansloos verloren. Zeer nadelig was het wegvallen van Sergey
Tiviakov na ronde 5 (vanwege een inbraak in zijn huis). De Nederlands Kampioen had op dat moment 4
uit 4. Anish Giri scoorde 8,5 uit 11 en won daarmee een bronzen medaille op bord 1.
Eindstand Olympiade mannen 2018

1.
China
2.
Verenigde Staten
3.
Rusland
4.
Polen
5.
Engeland
6.
India
7.
Vietnam
8.
Armenië
9.
Frankrijk
10.
Oekraïne
….
40. Nederland
Totaal 184 teams
Vrouwen
Op de startranglijst stond het damesteam 16e. Het uiteindelijke resultaat was een 26e plaats. Over het
algemeen werd van de zwakkere teams met hoge cijfers gewonnen en van de hele sterke teams (China
en Rusland) kansloos verloren. Twee matches tegen gelijkwaardige/iets zwakkere teams (Slovenië en
Peru) gingen nipt verloren (1,5-2,5).
Eindstand Olympiade vrouwen 2018
1.
China
2.
Oekraïne
3.
Georgië 1
4.
Rusland
5.
Hongarije
6.
Armenië
7.
Verenigde Staten
8.
India
9.
Georgië 2
10.
Azerbeidzjan
….
26. Nederland
Totaal 149 teams

Dam- en bridgebond
Op 16 oktober 2018 heeft er op Papendal een masterclass voor trainers en coaches van de
denksportbonden (bridge, dammen en schaken) plaatsgevonden. Het onderwerp was ‘prestatiegedrag’,
en de masterclass werd bekostigd door NOC*NSF. De sportkoepel stimuleert inhoudelijke samenwerking
tussen de denksportbonden. In 2019 zal een volgende masterclass worden georganiseerd.

Talentontwikkeling
Talentstatussen
De talentstatussen voor het komende seizoen zijn op 28 augustus vastgesteld en gepubliceerd op onze
website. De talentstatushouders hebben een brief ontvangen van de KNSB en zij zijn opgegeven bij
NOC*NSF voor de landelijke database waar ook LOOT scholen toegang tot hebben.
Talenten Papendal
7

Het trainingsprogramma voor 2018 is uitgevoerd als gepland. Trainers dit jaar waren Ivan Sokolov, Loek
van Wely, Mikhail Gurevich, Vladimir Chuchelov en Karsten Mueller.
In de tweede helft van 2018 heeft de KNSB een Duits jeugdtalent uitgenodigd als trainingspartner voor
Jorden van Foreest. De verwachting is dat de Duitse schaakbond in 2019 Jorden zal uitnodigen voor een
‘tegenbezoek’.
Fonds voor talenten
Het Yvonne van Gennip talentenfonds heeft dit jaar een KNSB-aanvraag voor ondersteuning aan een
schaaktalent toegekend. Het fonds is bedoeld voor talenten (met een talentstatus) waarvan de ouders
rondkomen van een minimum inkomen. In totaal heeft het fonds in 2018 42 aanvragen voor sporttalenten
gehonoreerd.
Uitzendingen – internationale jeugdkampioenschappen
Nederlandse schakers zijn uitgezonden naar vier internationale kampioenschappen:


EJK, 19-30 augustus, Riga (Letland)
Deelnemers: Max Warmerdam (EK 18), Wiggert Pols (EK 18), Robby Kevlishvili (EK 18), Eelke
de Boer (EK 16), Rembrandt Bruil (EK 16), Anna Martinez (EK 16 meisjes), Siem van Dael (EK
14), Daniel Kutchoukov (EK 14), Eline Roebers (EK 12 meisjes), Machteld van Foreest (EK 12
meisjes), Manasvita Basa (EK 12 meisjes), Arthur de Winter (EK 10), Lauri Maris (EK 10
meisjes), en Wendy Huang (EK 10 meisjes).
Coaches: Robert Ris, Zhaoqin Peng, Dimitri Reinderman en Sipke Ernst.
6 meereizende ouders.



WK-junioren, 4-16 september, Gebze (Turkije)
Deelnemers: Jorden van Foreest en Robby Kevlishvili
Coach: Ivan Sokolov



WK-jeugd, 19-31 oktober, Porto Carras (Griekenland)
Deelnemers: Lucas van Foreest, Liam Vrolijk, Robin Duson en Siem van Dael
Coach: Sipke Ernst



WK-kadetten, 3-16 november, Santiago de Compostela (Spanje)
Deelnemers: Machteld van Foreest, Yichen Han en Tommy Grooten
Coach: Zhaoqin Peng
3 meereizende ouders.

Op het moment van schrijven is het WK-kadetten net begonnen. De resultaten van de Nederlandse
deelnemers in de al verspeelde drie uitzendingen waren niet bijzonder goed. De coaches gaven vanuit de
reguliere evaluaties aan dat de ratings van de Nederlandse deelnemers relatief hoog zijn in vergelijkbaar
met die van leeftijdsgenoten uit sommige andere landen (waar vaak minder mogelijkheden zijn voor het
spelen van toernooien voor internationale rating), en dat Nederlandse deelnemers soms wat minder
gehard zijn tegen de niet altijd ideale omstandigheden.
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Een grondigere evaluatie zal nog volgen, en in ieder geval zijn we ook voornemens om de leerlijn
prestatiegedrag, zoals die door NOC*NSF is ontwikkeling voor alle sporten, aan te passen aan de
schaaksport en te gaan toepassen in de trainingen.
Werkgroep Uitzendingen
Een door het bestuur ingestelde werkgroep uitzendingen (bestaande uit trainers en ouders van talenten)
heeft een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de selectiecriteria en de uitvoering van de
uitzendingen. De aanbevelingen worden (deels) overgenomen en geïmplementeerd in 2019.

Competitie
LSG kampioen
LSG was een ronde voor het einde al zeker van het clubkampioenschap van Nederland. Toch was de
afsluitende gezamenlijke ronde in het gemeentehuis van Bloemendaal erg spannend. Uiteindelijk
degradeerde Pathena Rotterdam dat verloor van het al gedegradeerde Groninger Combinatie, terwijl
MuConsult Apeldoorn de dans ontsprong.
Bekerfinale
e

e

De Bekerfinale 2018 is gewonnen door MuConsult Apeldoorn. Voerendaal werd 2 en LSG 3 , terwijl het
halen van de finale al een succes genoemd mocht worden voor Lonneker (Enschede).

Toernooien
Deloitte Nederlandse Kampioenschappen
Sergey Tiviakov begon als invaller aan het NK (nadat Benjamin Bok zich om medische redenen had
moeten terugtrekken) maar won overtuigend.
e

Zhaoqin Peng behaalde in een heel spannend kampioenschap haar 14 titel.

ONK Dieren
e

De 50 editie in de gemeente Dieren werd gewonnen door Erwin l’Ami op weerstandspunten. Het was zijn
derde ONK titel. De Woerdenaar eindigde op 7 punten net als Erik van den Doel en Lucas van Foreest.
e
Het Nederlandse succes in Dieren werd vervolmaakt door een gedeelde 4 plaats met 6,5 punten voor
Reinderman, Schoppen en Zwirs. Bovendien waren er grootmeesternormen voor Lucas van Foreest
(daarmee voldaan aan de titeleisen) en Casper Schoppen, en drie IM-normen waaronder een voor
jeugdspeler Eelke de Boer.
Zomertoernooien
e

Zyon Kollen won het 8 SPA Chess toernooi in Amsterdam.
Roeland Pruijssers was de beste in het Leiden Chess Tournament. De Nederlander eindigde ook op de
gedeelde eerste plaats (met Mareco en Iturrizaga) op het Hogeschool Zeelandtoernooi.
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