
Gevraagd: contactpersonen voor het bedrijvenschaak 
Nieuwe kansen voor het schaken 

  

  

In Den Haag vindt op zaterdag 29 september 2012 het Nederlands Kampioenschap 

Bedrijvenschaak 2012 plaats. De organisatie van het kampioenschap zoekt 

contactpersonen voor bedrijven en organisaties.  

  

Dat kampioenschap is het gezelligste Rapidtoernooi van Nederland. Zie voor de 

officiële mededeling het eind van dit artikel. Het is een toernooi voor teams. Het 

teamverband is niet een schaakvereniging, maar het bedrijf, de organisatie waar een 

schaker werkt.  

  

'De wedstrijden worden gespeeld door viertallen. Een team kan uit maximaal acht 

spelers bestaan, vier basisspelers die tenminste 50% van de wedstrijden voor het team 

uitkomen en vier reservespelers. Alle opgegeven spelers dienen werkzaam te zijn in 

het bedrijf dat zij 

vertegenwoordigen, dan wel het bedrijf te hebben verlaten wegens vervroegde 

uittreding of pensionering.' 

  

Door het teamschaak combineert de schaker het schaken met het op een andere 

manier leren kennen van collega's. Het verstevigt de band van de schakers met hun 

bedrijf of van hun organisatie.  

  

Echter, in grote organisaties weten schakers van elkaar niet wie er schaken. Sommige 

bedrijven of organisaties bestaan namelijk uit (tien)duizenden werknemers, verdeeld 

over vestigingen, taakorganisaties etc. Denk bijvoorbeeld aan defensie en de politie. 

Als schakers elkaar niet kennen, kunnen zij ook geen team(s) vormen. 

  

Om daar wat aan te doen is begonnen met het opzetten van een lijst van 

contactpersonen bij bedrijven en overheidsinstellingen. Een eerste versie treft u 

hieronder aan.  

  

Schakers kunnen zo in contact treden met de contactpersoon van hun bedrijf of 

organisatie. Vervolgens kunnen de spelers zelf onderling bepalen wie de teamleider is, 

om zich vervolgens aan te melden voor het kampioenschap.  

  

De organisatie van het NK Bedrijvenschaak 2012 zoekt graag meer contactpersonen. 

Als deze lijst bovendien jaarlijks wordt bijgehouden en op diverse sites wordt 

geplaatst, kan een landelijk netwerk worden opgesteld van contactpersonen. Zo kan 

het kampioenschap jaarlijks uitgroeien tot een groot kampioenschap bedrijvenschaak. 

Met meer publiciteit. Hopelijk biedt dit nieuwe kansen voor het schaken. En, wellicht 

vergroot het de kans op mogelijke (mede)sponsoring voor schaaktoernooien.  

  

Schakers die op de lijst als contactpersoon voor hun bedrijf of organisatie willen 

worden vermeld, kunnen contact opnemen met Pieter de Groot, 

p.j.de.groot@minvenj.nl  

  

Deze mededeling wordt periodiek bijgewerkt.  

  



Lijst van contactpersonen 
  

Allshare: Ben de Leur, BdLeur@allshare.nl  

Amevo 2000 BV: Auke Jon van der Velde, aj@amevo.nl 

ANWB: Pheek@anwb.nl 

Cap Gemini: Hubrecht van den Brekel, hubrecht.vanden.brekel@capgemini.com  

Drogisterij: J. Santifort, j.santifort@drogisterij.net  

Dutch Space: Will van der Laan, W.vd.Laan@dutchspace.nl  

IBM Nederland: Henk de Kleijnen, dekleijnen@hetnet.nl 

INHolland: Gerard Snijders, Gerard.Snijders@INHOLLAND.nl  

KPN: Peter van Soest, Peter.vansoest@kpn.com  

Logica: Rudi Matai, rudi.matai@logica.com 

Oracle: William Chau, william.chau@oracle.com  

PostNL: Cees Barentsen, cees.barentsen@postnl.nl  

PGGM: Carl Wustefeld, Carl.Wustefeld@pggm.nl  

Rabobank: W.R. (Rogier) Dijk, rogier.dijk@planet.nl  

SNS Reaal: Caudia Pol-Hijweegen, Claudia.Pol@snsreaal.nl 

Sociale Verzekeringsbank: Monique van de Griendt, MvandeGriendt@svb.nl  

Sogeti Nederland BV: Harold van Heeringen, harold.van.heeringen@sogeti.nl  

Syntess Software: A Bandsma, abandsma@syntess.nl  

TU Eindhoven: Chiel van Oosterom 

UWV: Jeroen Schuil, jeroen.schuil@uwv.nl 

Vrije Universiteit: Max Merbis, m.d.merbis@vu.nl  

  

Ministeries en hun taakorganisaties: 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. IND, DTenV, RGD): Ben Spierings, 

Ben.Spierings@minbzk.nl  

Buitenlandse Zaken: Boy Frank, boy.b.frank@gmail.com 

Defensie: Rieke van Run, RWA.v.Run@mindef.nl 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (incl. VWA): John Pouwels, 

pouwels@lnv.nl 

Financiën (incl. Belastingdienst): Harrie de Bie, hg.de.bie@belastingdienst.nl   

Infrastructuur en Milieu (incl. RWS): ? 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (incl. DUO): ? 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ? 

Veiligheid en Justitie (incl. ZM, OM, RvdK, DJI, CJIB): Sjoerd van Roosmalen, 

s.van.roosmalen@om.nl  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Jaap van den Berg, jaap.vandenberg@minvws.nl  

  

Politie: ? 

  

Gemeenten: 

Amsterdam: Yvette Nagel-Seirawan, Y.Nagel@amsterdam.nl  

Den Haag: ? 

  

  

Officiële uitnodiging 
  



De officiële uitnodiging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven voor het 

NK Bedrijvenschaak 2012: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/brochures/2012/05/01/uitnodiging-nk-bedrijvenschaak-2012.html\ 

  

De inschrijving: 

https://formulieren.justitie.nl/nosearch/congressen/open-nederlands-kampioenschap-

bedrijvenschaak-2012.aspx 
 


