
 
 

 

Nieuwsbrief februari 2012 
 

Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2011/2012. 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: 

• Nieuwe cursuskalender 

• Talentontwikkeling 

• Sponsoring 

• Collectieve materiaalverzekering: geef de actuele nieuwwaarde door 

 

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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Nieuwe cursuskalender 
 

De KNSB organiseert diverse opleidingen voor de leden van de verenigingen. Het zijn compacte 

cursussen die in korte tijd veel informatie opleveren. Deze opleidingen zijn specifiek ontwikkeld voor 

de schaaksport in Nederland. Er zijn twee soorten opleidingen: de trainersopleidingen en de 

arbiteropleidingen. 

• De trainersopleidingen zijn bedoeld voor mensen die les geven aan de jeugd. Ze zijn 

onontbeerlijk voor een vereniging met een jeugdafdeling. In 2012 worden cursussen 

aangeboden op drie niveaus: Schaaktrainer Stap 1, Schaaktrainer 2 en 3. 

• De arbiteropleidingen richten zich op de clubleden die actief zijn als organisator en 

wedstrijdleider. Goede organisatoren zijn onmisbaar voor een vereniging. Vaak stelt de 

landelijke of regionale bond de aanwezigheid van een gediplomeerde scheidsrechter 

verplicht. In 2012 worden de volgende opleidingen aangeboden: Scheidsrechter A, B, C en 

Indelingsdeskundige A. Tevens wordt in 2012 een Arbitersbijeenkomst georganiseerd. 

 

Dit jaar komen wij met een cursuskalender. Hierdoor is voor de komende periode duidelijk welke 

cursussen wanneer en waar gegeven worden. In de loop van het jaar wordt deze cursuskalender 

uitgebreid zodat hij een langere periode bestrijkt. 

 

Naast de cursuskalender blijft gelden dat de KNSB zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen 

van de verenigingen en de regionale bonden. Daarom blijft de mogelijkheid bestaan om cursussen te 

laten organiseren bij een concrete vraag uit een bepaalde regio. Wanneer een of meer verenigingen 

voldoende belangstellenden voor een opleiding bij elkaar weten te brengen lukt het bijna altijd om 

een cursus van de grond te krijgen. Voor trainerscursussen geldt een minimum van tien deelnemers, 

voor de arbiteropleidingen een minimum van acht.  

 

Uitgebreide informatie over alle opleidingen van de KNSB is te vinden op 

www.schaakbond.nl/opleidingen. Hier staan de informatie over de kadercursussen van de KNSB 

weergegeven en de cursuskalender. 

 

Een maand voor de startdatum van een cursus op de kalender wordt n.a.v. het aantal aanmeldingen 

beslist of een cursus daadwerkelijk doorgaat. Daarom is het belangrijk dat men zich ruim van te 

voren voor een cursus aanmeldt. 

 

Aanmelden kan via de website of u kunt contact opnemen met Sacha Schiermeier van het 

Bondsbureau van de KNSB, tel. 023-5254025, e-mail: sschiermeier@schaakbond.nl. 
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Cursus Kalender 

KNSB 2012 

 

Datum Omschrijving Plaats  

maart Schaaktrainer Stap 1 Enschede  

maart Schaaktrainer Stap 1 Heemskerk  

maart Schaaktrainer Stap 1 Rotterdam  

maart Schaaktrainer 2 Almere  

maart Indelingsdeskundige A Den Haag  

maart/april Schaaktrainer Stap 1 Eindhoven  

maart/april Schaaktrainer 3 Eindhoven  

april Schaaktrainer 2 Haarlem  

april Scheidsrechter A Heemskerk/Hoorn  

april Scheidsrechter A Amersfoort  

mei Schaaktrainer 2 Amsterdam  

september Schaaktrainer Stap 1 Hardenberg  

september Schaaktrainer Stap 1 Arnhem  

september Schaaktrainer Stap 1 Breda  

september Schaaktrainer Stap 1 Leiden  

september Schaaktrainer 2 Den Bosch  

september Scheidsrechter A Arnhem  

september Scheidsrechter A Leeuwarden  

juni Indelingsdeskundige A Heemskerk/Hoorn  

oktober Scheidsrechter C Utrecht  

 
. 
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Talentontwikkeling 
 

Met ingang van 1 januari 2012 is Dolf Meijer aan de slag gegaan als nieuwe talentcoach van de KNSB. 

Naast het zelf verzorgen van trainingen en het coördineren van de trainingsprogramma’s van de 

toptalenten is hij ook druk bezig om in samenwerking met (jeugd)verenigingen extra 

trainingsgroepjes van de grond te krijgen. 

 

Indien er bij u op de vereniging talentvolle jeugdspelers (leeftijd 8 tot 10, minimaal stap 2) zitten 

waarvoor het momenteel niet lukt om een geschikt trainingsaanbod te realiseren, neem dan gerust 

contact op met Dolf Meijer (dmeijer@schaakbond.nl ) om samen te kijken of we volgend seizoen ook 

deze spelers een geschikte trainingsgroep kunnen bieden. 

 

Mocht u verder als vereniging relaties hebben die mogelijk interesse hebben om onze Nederlandse 

toptalenten te ondersteunen (dat kan financieel maar ook anderzijds), dan kunt u die in contact 

brengen met de KNSB (medewerker communicatie en sponsoring: Arlette van Weersel) om te kijken 

hoe we gezamenlijk een mooi aanbod voor de Nederlandse jeugd kunnen realiseren. Zie hiervoor ook 

het volgende onderwerp van deze nieuwsbrief. 

 

 

Sponsoring 
 

De schaaksport is een unieke sport om een bedrijf te profileren. Zo denken schakers net als mensen 

uit het bedrijfsleven een stap vooruit, willen ze de concurrentie een stap voor zijn en gaan ze voor 

strategisch en tactisch voordeel.  

Daarnaast biedt de schaakwereld de mogelijkheid tot unieke belevingen. Een simultaan tegen een 

wereldtalent, een lezing van een schaakprofessional of een blik achter de schermen bij een 

topevenement. Net even iets anders dan standaard voetbal kijken of een zakelijk balletje slaan op de 

golfbaan! Ook wordt een gemiddelde schaakwedstrijd live door duizenden mensen bekeken. Wat 

voor wereldwijde exposure kan zorgen! 

In 2012 staan er weer enkele mooie evenementen op de kalender zoals de Schaakolympiade in 

Istanbul, het EK en WK jeugd, het Nederlands en open Nederlands kampioenschap en vele 

breedtesport evenementen. De KNSB is altijd op zoek naar bedrijven die:  

• ambitieus zijn; 

• gaan voor goud; 

• talent naar de top willen begeleiden;  

• de kansen en mogelijkheden van een samenwerking met schaken inzien.  

 

Hebt u of kent u een bedrijf dat zich herkent in de bovenstaande beschrijving. Neem dan contact op 

met  Arlette van Weersel,  tel.  023-5254025, e-mail: avweersel@schaakbond.nl) 
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Collectieve materiaalverzekering: geef de actuele nieuwwaarde door 
 

Verenigingen kunnen via de KNSB een collectieve materiaalverzekering afsluiten, die onder andere 

hun schaakmaterialen beschermt tegen de risico’s van brand, ontploffing, diefstal en waterschade. 

Voor de vereniging is het van belang om bij te houden of de opgegeven waarde nog wel klopt. Hierbij 

gaat het om de nieuwwaarde.  

 

Het kan zijn dat er in de loop van het jaar nieuwe stukken zijn aangeschaft of verkocht die de waarde 

daardoor kunnen beïnvloeden. Indien er bijzondere stukken tussen zitten kan dit op basis van een 

taxatierapport. Het bijhouden van de ouderdom van de inventaris is niet noodzakelijk.  

 

Bij een eventuele schade dient de vereniging een schadeformulier in te vullen. Aan de hand van een 

expert wordt bekeken wat de omvang van de schade is en uiteraard of er dekking op de polis is. Het 

bedrag op de factuur waar naar verwezen wordt zal het verzekerde bedrag zijn. Er zal in ieder geval 

niet meer dan het verzekerde bedrag uitgekeerd worden. Daarom is het van belang dat de vereniging 

de juiste waarden opgeeft om zo te voorkomen dat men onderverzekerd raakt. 

 

Hieronder treft u een link naar een pagina met informatie over de collectieve materiaalverzekering.  

http://www.schaakbond.nl/lid-worden/verenigingen/verzekeringen/collectieve-

materiaalverzekering 

 

Op die pagina staat een link naar de polisvoorwaarden en naar een formulier waarmee u de waarde 

van het schaakmateriaal kunt opgeven. Deze kunt u elektronisch naar ons opsturen (email: 

bondsbureau@schaakbond.nl). 

 

 

 

 

 

 


