Nieuwsbrief augustus 2015
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2015-2016. Twee maal per seizoen wordt een nieuwsbrief
gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen. In deze nieuwsbrief komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
•
Landelijke Themadag - 19 september
•
Oproep aan verenigingen - werving kader
•
Cursuskalender kaderopleidingen
•
Stertrainingen - nog plaatsen vrij
•
Vragenlijst vitale schaakvereniging
•
Nieuwe cyclus trainingen voor volwassenen op internet
•
KNSB Jeugd Grand Prix via nieuwe web-based versie
•
Collectieve materiaalverzekeringen voor de verenigingen
Verspreid deze nieuwsbrief onder uw leden en bespreek hem tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Heeft u vragen of wensen, dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op met het bondsbureau van
de KNSB, 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl. Of neem een kijkje op
www.schaakbond.nl. Veel van uw vragen worden op deze site beantwoord. Wilt u iets weten over
onderwerpen die niet in deze nieuwsbrief aan de orde komen? Ook dan kunt u bij ons terecht.
Bestuur en medewerkers van de KNSB wensen u een mooi schaakjaar toe.
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Landelijke Themadag voor Schaaktrainers en bestuursleden van de verenigingen
De KNSB opent het cursusseizoen 2015-2016 met een landelijke themadag voor Schaaktrainers en
bestuursleden van de schaakverenigingen.
Op zaterdag 19 september 2015 wordt de themadag “Samenwerking” gehouden in Arnhem van
11.00-17.00uur.
Deze dag is bestemd voor jeugdleiders, bestuursleden, schaaktrainers en andere geïnteresseerden.
Tijdens deze dag kunnen de deelnemer maximaal drie workshops volgen. De workshops waaruit
gekozen kan worden zijn:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Strategisch denken en patroonherkenning door Herman Grooten
Samenwerking van de stukken - door Herman Grooten
Ontwikkelen van trainingsmateriaal - door Boris Friesen
Schaken op scholen - door Boris Friesen
Samenwerken met kinderen – door Erik Mijnheer
Het brein in beweging: Schaakspelletjes – door Rick Lahaye
De atletische driehoek – door Rick Lahaye
Demonstratietraining over mooie schaakstellingen - door Pascal Losekoot
Ledenwerving en ledenbehoud - door Pascal Losekoot
Het clubaanbod nader bezien – door Eddy Sibbing
Effectief besturen - door Eddy Sibbing
Best Practices - door Bas van Esch

Inschrijven voor de themadag is mogelijk tot en met zondag 6 september en dient te geschieden per
email aan sschiermeier@schaakbond.nl. In de email dient u uw top 5 van te volgen workshops kenbaar
te maken. Voor de kosten ontvangt de deelnemer een factuur á €15,- en dit bedrag dient voorafgaand
aan de dag betaald te worden (leden van de SBO krijgen deze themadag door de SBO aangeboden). Een
uitgebreid programma overzicht vindt u op: www.schaakbond.nl/opleidingen
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Oproep aan de verenigingen - werving kader
De zomervakantie is bijna afgelopen en de verenigingen starten met de clubavonden.
Op menig basisschool wordt weer gestart met schaaklessen. Uw vereniging zou deze scholieren graag
als leden willen verwelkomen. Hoe, vraagt u zich af?
Heeft u al voldoende gediplomeerde Schaaktrainers binnen uw vereniging ? Wellicht niet.
Enthousiasmeer ook eens uw jongere leden vanaf 15 jaar. Laat ze een cursus Schaaktrainer 1 volgen
zodat uw corps van gediplomeerde Schaaktrainers verjongd wordt. Zij kunnen de kinderen van de
basisscholen gaan begeleiden bij hun eerste stappen op uw vereniging.
Indien uw schaakvereniging van plan is Schaaktrainers te laten opleiden voor uw jeugdafdeling en /of
uw arbitersaantal uit te breiden, is het nu de kans om uw mensen op te roepen voor deelname aan een
cursus die u “in-huis“ kunt organiseren. Wij roepen u op om - eventueel samen met een naastgelegen
schaakvereniging - een cursus te organiseren. Zodra voldoende cursisten verzameld zijn (de cursussen
kunnen van start gaan bij een minimale deelname van 8 cursisten), zorgt de KNSB ook voor de verdere
organisatie van de cursus en het aansluitende examen. Natuurlijk kunnen belangstellenden zich ook
aanmelden voor reeds geplande cursussen, deze staan vermeld in de cursuskalender.

Cursuskalender
Startdatum

Cursus

Plaats

19 september

Themadag voor Schaaktrainers en
Bestuurlijk kader
Schaaktrainer 1
Assistent Schaaktrainer 1
(12-16 jarigen)
Schaaktrainer 1
Scheidsrechter A
Indelingsdeskundige A
Schaaktrainer 1
Schaaktrainer 2
Schaaktrainer 2
Schaaktrainer 2

Arnhem

7 oktober
14 oktober
16 oktober
20 oktober
oktober
oktober
oktober
december/januari
december/januari

Amsterdam
Den Haag
Naaldwijk
Leusden
Landgraaf
Purmerend
Haarlem
Amsterdam
Zundert/Breda

Uitgebreide informatie over alle opleidingen van de KNSB is te vinden op
www.schaakbond.nl/opleidingen. Hier staan de meest actuele gegevens en de data van de cursussen.
Het overzicht wordt regelmatig aangevuld.
U kunt ook contact opnemen met Sacha Schiermeier van het Bondsbureau van de KNSB, tel. 0235254025, e-mail: sschiermeier@schaakbond.nl.
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Stertrainingen - nog plaatsen vrij
In het komend seizoen gaat de KNSB samen met diverse partners opnieuw stertrainingen organiseren. In
vergelijking met vorige seizoenen is er een grotere rol weggelegd voor deze samenwerkingspartners:
(professionele) schaaktrainers, regionale bonden, stichtingen (schaakscholen) en grote verenigingen.
De KNSB heeft een nieuwe site opgezet waar alle trainingen overzichtelijk aangeboden worden:
www.stertrainingen.nl.
Over de trainingen die de KNSB organiseert en over de trainingen die door zelfstandige aanbieders
georganiseerd worden, is op deze site alle informatie te vinden. Ook over de aanmelding voor de diverse
groepen is hier alle informatie te vinden.
Voor een aantal groepen is aanmelding nog mogelijk. Voor een aantal andere groepen is de
aanmeldtermijn al verstreken maar ook hier geldt dat geïnteresseerden altijd kunnen informeren. Als er
nog plaats is kunnen late aanmelders toch nog een plek krijgen. De meeste trainingsgroepen gaan half
september van start.
De stertrainingen zijn bedoeld voor ambitieuze jeugdschakers die regelmatig toernooien spelen. De
groepen zijn op niveau ingedeeld (van 1 ster tot 5 ster) en worden door ervaren trainers gegeven.
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Vragenlijst vitale schaakvereniging
Hoe vitaal is uw schaakvereniging? Ziet u de toekomst zonnig in voor uw vereniging? Heeft de vereniging
een plan van aanpak klaar? Of denkt u dat het heel lastig zal gaan worden om het ledenbestand op peil
te houden en om alle functies ingevuld te krijgen of te houden?
De KNSB heeft in haar meerjarenbeleidsplan 2015-2018 het begrip ”vitale schaakvereniging”
geïntroduceerd. “Vitale schaakvereniging” zegt iets over hoe de vereniging ervoor staat, financieel,
organisatorisch en of er potentie is om het ledental te doen stijgen.
De KNSB zou graag zien dat in 2018 meer schaakverenigingen dan nu zich vitaal kunnen noemen. In dit
kader is een online vragenlijst samengesteld. De voorzitters, secretarissen en jeugdleiders van de
verenigingen hebben half augustus hierover een email ontvangen. De verenigingen zijn gevraagd de
vragenlijst voor 21 september 2015 in te sturen.
Link naar de vragenlijst vitale schaakvereniging:
https://www.schaakbond.nl/formulieren/vitale-schaakvereniging/vragenlijst/
Naast onderzoek naar de vitale schaakvereniging is in dezelfde mail een enquête over de dienstverlening
van de KNSB en over het aanvragen van pilots toegezonden. De KNSB wil daarmee een indruk krijgen
hoe de verenigingen over de huidige dienstverlening van de KNSB denken Ook bestaat er een
mogelijkheid om uw belangstelling voor specifieke projecten aan te geven. Het gaat o.a. om een
jeugdproject, een schoolschaakproject en deelname aan korte onderzoeken bij verenigingen.
Link naar de enquête over dienstverlening KNSB en aanvraag pilots:
https://www.schaakbond.nl/formulieren/dienstverlening
Het invullen van deze enquête neemt ca. 5 minuten in beslag en kan net als bij de eerste vragenlijst tot
uiterlijk 21 september gedaan worden.
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Nieuwe cyclus trainingen voor volwassenen op internet

De KNSB organiseert vanaf oktober 2015 voor de zesde keer een cyclus van vijf schaaktrainingen voor
volwassenen op internet. Het thema van deze cyclus is: “Goede versus slechte stukken”.
Per les maken de cursisten kennis met een variant op dit thema.
De trainingen staan open voor schakers van bijna alle niveaus van licht gevorderd tot sterke
competitieschaker. De groepen worden naar ratingniveau ingedeeld van Elo 1400 tot ca. 2000. Voor
schakers zonder rating of lager dan 1400 zullen de trainingen op maat worden afgestemd met
onderwerpen op Stap 3 niveau.
De kosten voor een cyclus van vijf trainingen van anderhalf uur bedragen € 65 inclusief een KNSB
jaarlidmaatschap Internetschaak met toegang tot Playchess. De trainingen vinden plaats op
maandagavonden, woensdagavonden en zondagmiddagen (om de week) in de maanden oktober,
november en december 2015. De exacte data vindt u op de website:
www.schaakbond.nl/internetschaak/internettraining-volwassenen
Aanmelden kan tot en met 21 september 2015 via het aanmeldformulier op de KNSB website.
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KNSB Jeugd Grand Prix via nieuwe web-based versie

Met ingang van dit seizoen zullen de wedstrijden van de KNSB Internetschaak Jeugd Grand Prix worden
georganiseerd via de nieuwe web-based versie van Playchess. Dit betekent dat ook gebruikers van een
Mac of gebruikers van andere niet windows gestuurde apparaten, voortaan mee kunnen doen. Ook
tablets en grote smartphones kunnen gebruikt worden, als de Internetverbinding maar snel en stabiel
genoeg is. Window gebruikers die met de huidige software van Playchess inloggen, komen in dezelfde
toernooikamers door naar beneden te scollen naar ”Club Rooms from Web”. Bij twijfel over de snelheid,
doe altijd eerst een test in de grote speelkamer door de volgende link in de browser op te starten en
enkele partijen te spelen: http://play.chessbase.com/
Bij deelname aan de Jeugd Grand Prix elke derde woensdag van de maand, zullen de aangemelde
spelers de link naar het toernooi ontvangen middels het inschrijfformulier. Zij hoeven die link slechts in
hun browser te plaatsen om in de toernooikamer te komen.
Voorbeeld link: http://play.chessbase.com/js/apps/playchess/?room=KNSBGP1-groep1
Er wordt geen apart inschrijfgeld gevraagd voor deelname, wel heeft de deelnemer een Playchess
account (login) nodig met geldig serienummer. Deelnemers sparen elk toernooi GP punten die zij aan
het einde van het seizoen kunnen inwisselen voor leuke schaakprijzen uit de GP winkel.
De eerste KNSB Jeugd Grand Prix van het seizoen staat gepland op woensdag 16 september met starts
om 14.00, 15.30 of 17.00 uur. Zie voor aanmelding, nadere uitleg en te winnen prijzen: www.knsbgp.nl
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Collectieve materiaalverzekering voor schaakverenigingen
Alle aangesloten schaakverenigingen vallen onder de collectieve materiaalverzekering die via de KNSB is
afgesloten.
Het standaard bedrag, waar elke vereniging aangesloten bij de KNSB kosteloos voor verzekerd is,
bedraagt € 453,78. Het meerdere kunt u verzekeren door de opgave te doen aan de KNSB. Om
onderverzekering te voorkomen adviseren wij u de waarde van het schaakmateriaal regelmatig goed na
te gaan. Indien de verzekerde bedragen gewijzigd zijn, bijvoorbeeld bij nieuwe aankopen of door fusies
van verenigingen, vernemen wij dat graag van u. Mochten er overige wijzigingen optreden, zoals
wijziging aan locatie, horen wij dat ook graag. Dit kunt u op de website doen door het opgaveformulier
in te vullen (zie onderaan link website).
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij het bondsbureau van de KNSB:
bondsbureau@schaakbond.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over de collectieve materiaalverzekering, alsook de
polisvoorwaarden en het opgaveformulier verwijzen wij u naar de KNSB-website:
Link:
http://www.schaakbond.nl/lid-worden/verenigingen/verzekeringen/collectieve-materiaalverzekering.
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