
  
 
 
 
 
 
 
 Aan «Voornaam» «Tussenvoegsel» 
 «Straat» «Huisnummer» 
 «Postcode»  «Plaats» 
  
  
  

betreft kenmerk datum 

Uitnodiging trainingen 2008-2009 08/TOtr/0423/eb 15 mei 2008 

 
 
Beste «Voornaam», 
 
 
De opzet van de trainingen die de KNSB op dit moment aanbiedt, worden vanaf 1 september 2008 
gewijzigd. De Coördinator Talentontwikkeling, Yge Visser, heeft in enkele presentaties bij de 
Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Waalwijk (22 maart), Rijswijk (1 mei) en Venlo (3 mei) al 
het nodige verteld over de wijzigingen. De KNSB wil graag de schakende jeugd in Nederland de 
kans bieden om optimaal zijn of haar talent tot bloei te laten komen en daarmee nog meer te laten 
genieten van deze meesterlijke sport. Dankzij contacten met NOC*NSF, studies over 
Talentontwikkeling en adviezen van de meest ervaren schaaktrainers, is er aanleiding en zijn er 
mogelijkheden om verbeteringen in te passen binnen de trainingsstructuur van de KNSB. Deze 
zullen vanaf het nieuwe seizoen worden ingevoerd. 
 
Een belangrijke verandering in de nieuwe opzet van de trainingen is dat de speler zelf kan bepalen 
hoeveel hij of zij wenst te trainen. Spelers krijgen de keuze om voor zogenaamde uur groepen te 
kiezen. De speler, in goed overleg met ouders, wordt uitgenodigd om een keuze te maken tussen 
30, 50, 100 of 200 contact uur groepen. Een contact uur staat voor een uur training onder leiding 
van een gediplomeerde trainer. Het spreekt voor zich dat degene die voor het hoogst haalbare wil 
gaan bereid zal moeten zijn om het meest aantal uren te trainen. 
 
Een andere verandering is de inhoud van de trainingen. Een speciale Leerplancommissie is 
ingesteld die de inhoud van de trainingen voor het nieuwe seizoen zal beschrijven. Dit is belangrijk 
om te zorgen dat de lessen inhoudelijk zo goed mogelijk aansluiten op de kennis en kunde en 
schaakniveau van de leerlingen. Nieuwe elementen binnen de trainingen zullen gericht zijn om het 
spelplezier en de beleving te vergroten. De Leerplancommissie zal het nieuwe trainingsseizoen op 
de voet volgen en de trainers begeleiden bij hun lessen. Het is belangrijk dat de lessen voldoende 
samenhang hebben, dat is een van de meerwaarden om via KNSB training te krijgen i.p.v. alleen  
privé- of clubtrainingen. Deze trainingen kunnen overigens nog steeds een uitstekende aanvulling 
zijn.  
 
Een korte inleiding van de diverse groepen:  
 

- De kinderen die 30 of 50 uur wensen te trainen zijn - net als afgelopen seizoenen - 
welkom bij de servicepunten, waarbij aan de inhoudelijke kant van de trainingen 
verbeteringen worden aangebracht die verband houden met het formuleren van algemene 
doelstellingen die voor alle servicepunt groepstrainingen zullen gaan gelden.  

 
. / . 



 
 
 
. / . 
 
- De zogenaamde 100 uur groepen zijn vergelijkbaar met de huidige centrale trainingen. 

De verbeteringen die in deze groepen geïmplementeerd zullen worden zijn o.a.: dichter bij 
huis, iets kleinere groepen, inhoudelijke aansturing, gastcollege(s) jonge grootmeesters, 
internet verwerkingstrainingen, boekbehandeling.  

 
- De meest ambitieuze schakers die hun talent maximaal willen ontwikkelen worden 

uitgenodigd om te kiezen voor de 200 uur groepen. Afgezien van de aangepaste 
inhoudelijke aansturing, zullen de Jong Oranje status en de statussen van NOC*NSF,  
Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte (zie toelichting in de bijlagen 2 en 3),  
alleen aan spelers uit deze meest ambitieuze trainingsgroep worden vergeven. In het 
komende seizoen zullen in enkele gevallen ook nog Nationaal Talent- of Belofte statussen 
worden vergeven binnen de 100 uursgroepen. De beslissing daarover neemt de 
Technische Commissie in juli 2008. 

 
Het afsluitende trainingsweekend blijft in stand voor alle spelers die hebben deel genomen aan de 
100- en 200-uursgroepen.  
 
Een beschrijving van de nieuwe groepen zijn in de volgende stukken te vinden: 

- bijlage 1: 30 en 50 contacturen  
- bijlage 2: 100 contacturen 
- bijlage 3: 200 contacturen 

 
In bijlage 4 staat vervolgens het bijbehorende organisatie en tijdschema.  
De uiterste datum van aanmelding voor het komende trainingsseizoen is 1 juni 2008. Dan moet 
de aanmelding binnen zijn middels het insturen van de bijlage 5 of via het elektronische 
aanmeldingsformulier op de website van de KNSB (aparte button “Jeugdtrainingen 2008-2009” 
aan de rechterkant).  
 
Namens de KNSB rekenen wij erop dat u vertrouwen heeft in deze vernieuwde opzet van de 
trainingen die louter en alleen zijn bedoeld om ‘onze’ jeugdschakers optimaal te kunnen en willen 
ondersteunen in hun eigen schaak talentontwikkeling! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 

 
Yge Visser 
Coördinator Talentontwikkeling 
Internationaal Grootmeester 
 
 
 
 
bijlagen: 1: 30 en 50 contacturen 

2: 100 contacturen 
3: 200 contacturen 
4: organisatie en tijdschema 
5: aanmeldformulier 
  

cc: Servicepuntmedewerkers 
Jeugdleiders verenigingen 
 Regionale Jeugdleiders 

 Trainers 
 



Bijlage 1: 30 en 50 contacturen 
 
Deze keuzemogelijkheid is het best vergelijkbaar met de huidige servicepunt trainingen; 
topgroepen en kweekvijvers. De spelers die hiervoor kiezen zullen binnen hun eigen Servicepunt 
worden ondergebracht in groepen van 10 á 12 spelers. Homogeniteit qua leeftijd en niveau blijft 
uitgangspunt van de te formeren groepen. Een leeftijdsgrens is niet aan de orde; iedereen kan 
zich inschrijven voor deze groepen. De achterliggende gedachte hierbij is dat ook de allerjongsten 
- willen ze hun talent optimaal ontwikkelen - meer uren zullen moeten trainen. Het onderscheid 
tussen de 30 en 50 is vooral terug te vinden in de internettrainingen. 
 
De volgende inhoudelijke verbeteringen zullen aan de orde zijn: 
 

- Er zullen Stappendoelen worden vastgesteld voor elke groep; De stappenmethode wordt 
binnen deze servicepunten het meest gebruikt (Stappendoelen zijn concrete einddoelen 
uit de stappenmethode).  

 
- De Materiaalomgeving zal op orde worden gebracht in concrete doelstellingen; Om de 

spelers in staat te stellen om hun ontwikkeling te ondersteunen thuis, zullen adviezen 
m.b.t. materiaal (boeken, internet, programma's) worden gekoppeld aan trainingen en 
huiswerkopdrachten.  

 
- De eigen werkzaamheid zal door middel van structurele huiswerkopdrachten worden 

gestimuleerd; de spelers worden gevraagd om elke week minstens een door de 
Leerplancommissie vastgesteld aantal uren met het huiswerk bezig zijn.  

 
- Door zogenaamde Internet verwerkingstrainingen de mogelijkheid geboden om 

gestructureerd met bepaalde thema's van het schaken om te gaan.  
 
- De Leerplancommissie levert een duidelijk omschreven cv voor de trainingen. De 

Leerplancommissie - die het traject beschrijft van beginnend jeugdspeler naar de top -
adviseert op het gebied van kennis en vaardigheid welke onderwerpen aan de orde 
moeten komen binnen deze trainingen. Ook de werkvormen en welk materiaal aan de 
orde moet komen zal worden beschreven. Voor de spelers en trainers een enorme 
verbetering!  

 
Groepen worden samengesteld door de Technische Commissie van het Servicepunt. 
Kosten op basis van groepen van 12:  
€ 120,- (30 uur) 
€ 160,- (50 uur)  
 
Voor deelnemers van de trainingen in Servicepunt West bestaat de mogelijkheid om ook te kiezen 
voor kleinere groepen. In dat geval worden de kosten wel hoger, zie het betreffende aparte 
aanmeldformulier (alleen bijgevoegd voor spelers woonachtig in Servicepunt West).  



Bijlage 2: 100 contacturen 
 
Deze keuze mogelijkheid is het best vergelijkbaar met de huidige centrale trainingen. In deze 
groepen komen maximaal acht spelers.De trainingslocatie wordt dichter bij huis gezocht om de 
reistijden te verkleinen. Homogeniteit qua leeftijd en niveau blijft uitgangspunt van de te formeren 
groepen. Een leeftijdsgrens is niet aan de orde; iedereen kan zich inschrijven voor deze groepen. 
De achterliggende gedachte hierbij is dat ook de allerjongsten - willen ze hun talent optimaal 
ontwikkelen - meer uren zullen moeten trainen. De locatie van deze trainingsgroepen wordt aan de 
hand van de samenstelling van de deelnemers gekozen.  
 
De volgende inhoudelijke verbeteringen zullen aan de orde zijn: 
 

- Er zal gedurende het seizoen een gastcollege of simultaan (3 uur) worden georganiseerd 
met een van de jonge Grootmeesters die Nederland rijk is. Verder zal een toernooibezoek 
(10 uur) aan Corus of NK worden ingepland om spelers een kijkje te bieden achter de 
schermen van een dergelijk professioneel evenement.  

 
- Aan de trainingen worden verder toegevoegd de zogenaamde internet 

verwerkingstrainingen (15 uur) die enerzijds tot doel hebben om de reistijden nog verder 
te beperken en anderzijds om het gebruik van internetschaak te bevorderen bij deze 
groep.  

 
- Voor de groepen met spelers die ouder zijn dan 10 jaar zullen enkele mentale trainingen 

(5 uur) ingepland worden om naast de schaaktechnische ontwikkeling ook de persoonlijke 
ontwikkeling gelijke tred te laten houden.  

 
- De NOC*NSF statussen van Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte die toegang 

geven tot de regionale Olympische netwerken zullen alleen aan spelers worden vergeven 
die voor de meest ambitieuze groep van 200 uursgroepen hebben gekozen. In het 
komende seizoen zullen in enkele gevallen ook nog Nationaal Talent- of Belofte statussen 
worden vergeven binnen de 100 uursgroepen. De beslissing daarover neemt de 
Technische Commissie in juli 2008. 

 
- De Leerplancommissie levert een duidelijk omschreven cv voor de trainingen. De 

Leerplancommissie - die het traject beschrijft van beginnend jeugdspeler naar de top -
adviseert op het gebied van kennis en vaardigheid welke onderwerpen aan de orde 
moeten komen binnen deze trainingen. Ook de werkvormen en welk materiaal aan de 
orde moet komen zal worden beschreven. Voor de spelers en trainers een enorme 
verbetering!  

 
- Tot slot zullen alle deelnemers, die in deze groepen en de 200 uur groepen hebben deel 

genomen, het traditionele trainingsweekend (15 uur) in juni kunnen meebeleven.  
 

Groepen worden geformeerd door de Technische Commissie van de KNSB 
Kosten op basis van groepen van acht: € 475,- per jaar ( incl. weekend).  
 
Voor deelnemers van deze groepen bestaat de mogelijkheid om ook te kiezen voor kleinere 
groepen. In dat geval worden de kosten wel hoger, zie het betreffende aanmeldformulier.  



Bijlage 3: 200 contacturen 
 
Deze keuzemogelijkheid is nieuw en de meest ambitieuze van allemaal. De keuzemogelijkheid is 
gebaseerd op het advies van NOC*NSF. Binnen deze groepen is het uitgangspunt homogeniteit in 
leeftijd en niveau. Een leeftijdsgrens aan de onderkant is niet aan de orde. Hoe jonger de kinderen 
en ouders zich willen committeren hoe beter! 
 
De volgende inhoudelijke verbeteringen zullen aan de orde zijn: 
 

- De groepen zullen niet groter mogen zijn dan vier spelers, waarbij de commitment van 
speler en ouder(s) doorslaggevend is; naast de 200 contacturen zullen de kinderen die 
voor dit ambitieuze traject kiezen een veelvoud aan zelfstudie uren moeten maken die hen 
in staat zullen stellen het maximale uit hun mogelijkheden te halen.  

 
- Naast de betrokkenheid van de Leerplancommissie zullen gedurende het seizoen een 

drietal evaluatiegesprekken plaatsvinden over de voortgang van het leerproces. De 
spelers zullen middels een logboek hun eigen leerproces mede gaan bewaken.  

 
- Binnen deze intensieve trainingsgroepen zal mentale training - voor de 10-jarigen en 

ouder - een toevoeging zijn die de spelers ook in hun persoonlijke ontwikkeling moet 
ondersteunen. 

 
- Het afsluitende trainingsweekend blijft in tact voor alle spelers die voor de 100 en 200 

contact uren hebben gekozen. 
 
- In deze groepen zullen eventuele Jong Oranje statussen en NOC*NSF statussen worden 

verdeeld. De Jong Oranje status kan worden vergeven aan die speler die in zijn/haar fase 
van ontwikkeling tot de top acht van de wereld behoort of - volgens de TC - binnen 
afzienbare tijd tot die categorie zou kunnen gaan behoren. Het bedrag dat de KNSB 
daarvoor beschikbaar stelt is € 1.350,- per speler.  
De NOC*NSF statussen van Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte die toegang 
geven tot de regionale Olympische netwerken (zie de site www.sport.nl/nocnsf/topsport 
voor voorzieningen voor talenten) zullen alleen aan spelers worden vergeven die voor 
deze meest ambitieuze groep hebben gekozen. Maximaal 20 spelers per status komen 
daarvoor in aanmerking. In het komende seizoen zullen in enkele gevallen ook nog 
Nationaal Talent- of Belofte statussen worden vergeven binnen de 100 uursgroepen. De 
beslissing daarover neemt de Technische Commissie in juli 2008. 
Zie voor de dichtst bijzijnde Olympische netwerken de volgende website: 
www.olympischnetwerk.nl/topsport/imagemap/ 

 
- Een belangrijk aspect binnen deze groepen is het financiële onderdeel. De KNSB wil er op 

wijzen dat de commitment van de speler die betrekking heeft op het willen trainen ook een 
commitment behelst die betrekking heeft op het aanvragen van subsidie of vinden van 
sponsoren in de eigen regio. Daarin kan de KNSB advies geven, maar het initiatief ligt wat 
dit betreft volledig bij de speler en ouder(s). De mogelijkheden om externe financiering cq. 
ondersteuning te organiseren: 

 
o Eigen schaakclub, regionale bond, servicepuntmedewerker  
o Eigen school, gemeente, provincie  
o Regionale steunpunten Olympische netwerk  
o Bedrijfsleven, sponsoring  
 

Groepen worden samengesteld door de Technische Commissie van de KNSB. 
Kosten op basis van groepen van vier: € 2.700,- te betalen in 9 termijnen. 



Bijlage 4: Organisatie en tijdschema 
 
De KNSB heeft omwille van ondersteuning van bovenstaande structuur de volgende functies 
toegevoegd: 
 

- In elk van de vijf Servicepunten is naast de een Servicepuntmedewerker, een Technische 
Commissie ingesteld (15 personen). Deze Technische Commissies geven advies aan de 
landelijke Technische Commissies en de Servicepuntmedewerkers over de 
groepssamenstellingen, trainingslocaties en trainers van de 30-, 50- en 100 uursgroepen. 
De vijf Servicepuntmedewerkers zorgen vervolgens voor de organisatie van het gehele 
trainingsprogramma en zorgen voor de communicatie richting de deelnemers.  

 
- Een Leerplancommissie is in het leven geroepen ter ondersteuning van de trainingen. In 

deze commissie hebben drie personen zitting, te weten: een persoon uit de 
onderwijskundige wereld, een Internationale Topcoach en een professionele Nederlandse 
trainer. De Coördinator Talentontwikkeling stuurt deze commissie aan en fungeert als 
contactpersoon.  

 
- De huidige trainers die nu zowel op centraal niveau als ook binnen de servicepunten actief 

zijn, zullen ook komend seizoen de trainingen voor hun rekening gaan nemen. Enkele 
nieuwe trainers zullen worden ingezet om de uitvoering van de nieuwe plannen te 
ondersteunen. Alle trainers zullen worden bijgeschoold en voldoen aan de criteria die de 
KNSB hanteert om voor een van haar groepen te kunnen functioneren.  
De huidige trainers zijn: 
 

Yochanan  Afek Amsterdam 

Ted  Barendse Delft 

Alexander van Beek Leiden 

Marlies  Bensdorp Maarssen 

Theo van de Berkmortel Someren 

Martijn  Blom Bergen op Zoom 

Alessandro di Bucchianico Son 

Tom  Bus Geleen 

Vladimir  Chuchelov Eupen (Bel) 

Vincent  Deegens Arnhem 

Jop  Delemarre Voorburg 

Bastiaan  Dessing Den Haag 

Mark van Essen Nijverdal 

Boris  Friesen Maarheeze 

Herman  Grooten Eindhoven 

Ton van der Heijden Naarden 

Jan-Willem de Jong Delft 

Migchiel de Jong Leeuwarden 

Roderick van Kempen Voorschoten 

Geon  Knol Groningen 

Pascal  Losekoot Soest 

Dolf  Meijer Rotterdam 

Arthur  van de  Oudeweetering Amsterdam 

Piet  Peelen Amsterdam 

Dimitri  Reinderman Amsterdam 

Petra  Schuurman Eindhoven 

Arjon  Severijnen Lepelstraat 

Eddy  Sibbing Bussum 

Yge  Visser Meppel 

Enrico  Vroombout Amsterdam 

Arlette van Weersel Etten Leur 

Hiddo  Zuiderweg Groningen 

 



- De landelijke Technische Commissie bestaat uit de Coördinator Talentontwikkeling en 
twee Nederlandse trainers (de heer D. Meijer en de heer T. Willemze). De Technische 
Commissie komt in juli bijeen voor het samenstellen van de groepen, de trainingslocaties 
en de trainers op basis van de adviezen. Daarnaast zullen zij de NOC*NSF statussen op 
basis van de criteria van NOC*NSF toekennen. 

 
- De volgende personen verlenen verder ondersteuning vanuit de KNSB:  

o Yge Visser, Coördinator Talentontwikkeling  
o Monique Stam, KNSB bestuurslid Kader- & Jeugdzaken  
o Eric van Breugel, Coördinator Servicepunten 
o Derk Schuttel, Servicepunt Noord 
o Xander Verbeet, Servicepunt Oost 
o Franck Steenbekkers, Servicepunt Zuid 
o Eddy Sibbing, Servicepunt Randstad 
o Eric Hoogenes & Roderick van Kempen, Servicepunt West 

 
Het Bondsbureau is telefonisch bereikbaar onder nummer: 023-5254025 
Per e-mail:bondsbureau@schaakbond.nl 
 

Eenieder die nog geen training ontvangt binnen de KNSB of zich niet geplaatst heeft voor een 
individueel Jeugd NK (van 7 t/m 20 jaar) maar wel interesse heeft voor een van bovenstaande 
groepstrainingen kan informatie inwinnen bij het Bondsbureau of het betreffende Servicepunt. 
 
De planning ziet er als volgt uit: 

- 15 mei 2008, start aanmeldingen  
- 1 juni 2008, deadline aanmeldingen 
- 15 juni 2008, advies Technische Commissies per Servicepunt  
- 10 juli 2008, advies landelijke Technische Commissie over de samenstelling van de 

groepen en toekenning NOC*NSF statussen 
- Uiterlijk 1 augustus 2008, terugkoppeling aan deelnemers, trainers en andere betrokkenen 

over de groepssamenstellingen 
- 6 september 2008, landelijke trainersdag 



 
 
 
 
Bijlage 5: Aanmeldingsformulier trainingen nieuwe stijl 2008-2009 
 
In te vullen door deelnemer: 
 

Naam:   ………………………………………….. 
Adres:   ………………………………………….. 
Woonplaats:  ………………………………………….. 
Geboortedatum: ………………………………………….. 
Huidige vereniging: ………………………………………….. 
Huidige rating:  ………………………………………….. 
 
 
Graag aankruisen wat van toepassing is (slechts één kruisje mogelijk)! 
 
O A] Ik kies voor deze groep: 30 uurs groep met maximaal 12 deelnemers en betaal daarvoor 
een eigen bijdrage van € 120,-.  
 
O B] Ik kies voor deze groep: 50 uurs groep met maximaal 12 deelnemers en betaal daarvoor 
een eigen bijdrage van € 160,-.  
 
O C] Ik kies voor deze groep: 100 uurs groep met maximaal 8 deelnemers en betaal daarvoor 
een eigen bijdrage van € 475,-.  
 

O C1] Ik kies voor deze groep: 100 uurs groep met maximaal 6 deelnemers en betaal 
daarvoor een eigen bijdrage van € 625,-.  
 
O C2] Ik kies voor deze groep: 100 uurs groep met maximaal 4 deelnemers en betaal 
daarvoor een eigen bijdrage van € 935,-. 

 
O D] Ik kies voor deze groep: 200 uurs groep met maximaal  4 deelnemers en betaal daarvoor 
een eigen bijdrage van € 2.700,-. 
 
O E] Ik doe niet mee aan de trainingen komend seizoen want: 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
Aanvullende opmerkingen: 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Dit formulier insturen voor 1 juni 2008 naar het: 
 
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem 
 
Of ga voor het elektronische formulier ga naar http://www.schaakbond.nl/to/ 
 
 
Hartelijk dank en veel succes in het nieuwe trainingsseizoen! 


