
 
 
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2006 
 
In de nieuwe opzet van de KNSB wordt de medewerker van het  Servicepunt West 
aangestuurd door de HSB, LSB en RSB; ieder kwartaal vindt er overleg plaats met 
de voorzitters van de drie regionale bonden, waarin de verrichte werkzaamheden, 
budgets en geplande activiteiten besproken worden. Nu de Servicepuntmedewerker 
verantwoordelijk is voor taken, die voorheen door verschillende medewerkers werden 
uitgevoerd, is in goed overleg een globale tijdsbesteding voor de drie belangrijkste 
taken vastgesteld. De Servicepuntmedewerker “nieuwe stijl” dient de betreffende 
regionale bonden ondersteuning te bieden op het gebied van talentontwikkeling, 
verenigingsondersteuning en kadervorming. 
 
Vooral tijdens de zomervakantie had de organisatie van de jeugdselectietrainingen 
de hoogste prioriteit. In overleg met en op advies van de jeugdcommissies van de 3 
regionale bonden en mede op grond van de adviezen van de SPW-trainers van het 
afgelopen seizoen zijn getalenteerde en gemotiveerde jeugdspelers voor deze 
trainingen uitgenodigd. Uiteindelijk zijn er twee Topgroepen en twee Kweekvijvers 
geformeerd met in totaal 40 deelnemers. De eerste trainingen hebben op zondag 17 
september in Delft plaatsgevonden, waar in het Denksportcentrum de volgende 
zeven trainingen gegeven zullen worden. Delft ligt  centraal voor alle deelnemers, die 
op hun eigen niveau met jeugdspelers uit de andere bonden de trainingen kunnen 
volgen. Als trainers zijn Ted Barendse, Alexander van Beek en Rick Lahaye 
aangetrokken.  
 
Voor jeugdspelers met een rating boven 1900 bestond de mogelijkheid om de extra 
trainingen bij de Messemaker 1847 onder leiding van Jop Delemarre op 
donderdagmiddagen te volgen. Omdat vanwege schoolverplichtingen bijna niemand 
zich bij deze trainingsgroep kon aansluiten, zal het SPW een aantal extra 
trainingsdagen in vakanties en op zaterdagen organiseren. Begin november 
ontvangen geselecteerde spelers een uitnodiging met nadere gegevens.  
Binnen het budget voor de selectietrainingen is een bedrag gereserveerd om 
deelnemers bij belangrijke toernooien door een trainer te laten begeleiden. De 
medewerker SPW zal in een volgsysteem de prestaties van de geselecteerde 
spelers volgen. Daarnaast zal een Technische Commissie van het SPW worden 
ingesteld met een vertegenwoordiger uit iedere regionale bond, die betrokken zal 
worden bij de evaluatie van de huidige trainingen en zal adviseren over de selecties 
voor het komende seizoen.  
 
Belangrijke toernooien voor de jeugd waren het Open Nederlands 
Jeugdkampioenschap in Hengelo tijdens de zomervakantie en het Open Rapid 
jeugdkampioenschap in Eindhoven, waar Julian van Overdam, Roger Meng en Olivia 
Meng in hun leeftijdsklasse de titel behaalden. In november en december is Baarn 
het centrum van het jeugdschaken, waar de Nederlandse teamkampioenschappen 
worden gehouden, terwijl in alle drie regionale bonden voor de jongere spelers de 
Grand Prix’s op het programma staan. In de eerste maanden van 2007 worden in de 
3 bonden de persoonlijke jeugdkampioenschappen gespeeld, waar de jeugdspelers 
een ticket voor de NK voor de jeugd kunnen verdienen. 
 



 
 
Het SPW heeft aan de KNSB een advies uitgebracht over de deelname aan de 
centrale trainingen in het seizoen 2006-2007. De volgende spelers uit de 3 regionale 
bonden zijn geselecteerd: Joost Michielsen en Chiel van Oosterom (Jong Oranje), 
Yme Gorter en Christov Kleijn (jA), Arthur Pijpers en Harry van Vliet (jC). Bij de 
meisjes zijn onze bonden in grote getale vertegenwoordigd: Biaina Geragousian, 
Talitha Munnik en Pauline van Nies (Jong Oranje), Leonore Braggaar, Yvonne 
Ferrier, Lisa Hortensius en Naomi Snikkers (mA), Myrre Hortensius, Nancy Kirana, 
Donna Kok, Tabitha Snikkers en Sophia Thoma (mB) 
  
Als nieuwe Servicepuntmedewerker had ik het genoegen mij te kunnen presenteren 
op de Algemene Ledenvergaderingen van de LSB, HSB en RSB; op 4 november a.s. 
zal ik de jubileumdag van de RSB in Sliedrecht bijwonen, die haar 75-jarig bestaan 
viert. Tijdens een door de KNSB georganiseerde bijeenkomst over ‘Breedteschaak’ 
in Utrecht werd aandacht geschonken aan een aantal initiatieven die gericht zijn op 
het winnen van nieuwe leden, met name het Schaakoffensief binnen de SBO lijkt een 
goed voorbeeld ter navolging.  Om de ledenwerving en breedteschaak meer onder 
de aandacht te brengen, zal het Servicepunt West op woensdag 17 januari 2007 
een thema avond in de Delftstede in Delft organiseren. Alle verenigingen uit de HSB, 
LSB en RSB ontvangen een uitnodiging met het programma; noteer deze datum 
alvast in de verenigingsagenda’s! Het Servicepunt West zal ook een 
gemeenschappelijke flyer laten drukken, die schaakclubs bij allerlei promotie 
activiteiten kunnen uitdelen. Op het gebied van de verenigingsondersteuning heb ik 
al enige clubs telefonisch en elektronisch adviezen gegeven, terwijl ik de komende 
weken ook enige verenigingen zal bezoeken. Een belangrijke hulpmiddel hierbij kan 
een checklist/vragenlijst voor verenigingen zijn, die door het Servicepunt Randstad is 
ontwikkeld. Een verkorte versie zal op termijn aan alle verenigingen worden 
toegestuurd, die met een teruglopend ledenaantal te maken hebben. Verenigingen 
die in een advies en/of bezoek geïnteresseerd zijn, kunnen contact met de 
Servicepuntmedewerker (ppouw@schaakbond.nl, tel. 071-5215726) opnemen.   
 
In het kader van de deskundigheidsbevordering verzorgt de KNSB een cursus 
Indelingsdeskundige A in het Denksportcentrum in Leiden. Zoals wellicht bekend, 
zullen de basisscholen vanaf 2007 wettelijk verplicht zijn voor de naschoolse opvang 
te zorgen. Omdat sommige schaakclubs al door scholen benaderd zijn om 
beginnerscursussen schaken te organiseren, ontwikkelt het Servicepunt West een 
cursus voor schaakvrijwilligers die in de naschoolse opvang actief willen zijn. Zodra 
de cursus ontwikkeld is, zal deze via de web site van de KNSB en het Servicepunt 
West worden aangekondigd. Een subsidie is toegekend aan ASC uit Alphen a/d Rijn 
voor een vervolg schaakcursus voor volwassenen. Binnen de begroting is nog een 
budget beschikbaar voor beginners- en vervolgcursussen voor volwassenen en voor 
een jeugd-/meisjesclinic. 
 
De volgende Nieuwsbrief van Het Servicepunt West zal begin februari gepubliceerd 
worden. Reacties op activiteiten en projecten zijn uiteraard van harte welkom! 
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