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Kadernieuwsbrief augustus 2017 
 

Dit is de eerste kadernieuwsbrief van het seizoen 2017-2018. Twee maal per seizoen wordt een bericht 
over de kaderopleidingen gestuurd met voor verenigingen en hun leden interessante cursussen.  
 
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: sschiermeier@schaakbond.nl  Of neem een kijkje op 
www.schaakbond.nl . Veel van uw vragen worden op deze site beantwoord. 
 
De medewerker opleidingen van de KNSB en de commissie Kadervorming  wensen u een mooi 
schaakseizoen toe. 
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Kaderopleidingen  
 

 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de kadercursussen die bij de KNSB zijn aangevraagd. 
 

Startdatum Dag Cursus Regio/Plaats Status 
Aanmeldingen 

9 September Zaterdag Scheidsrechter 1 Leiden 8 

8 September Vrijdagen Schaaktrainer 1 Amersfoort 1 

20 September Woensdagen Schaaktrainer 1 Groenlo/Doetinchem  

22 September Vrijdagen Scheidsrechter 2 Tilburg 6 

27 September Woensdagen Schaaktrainer 1 Zeeland/Rotterdam 3 

27 September Woensdagen Schaaktrainer 1  Meppel 4 

4 Oktober Woensdagen Schaaktrainer 2 Amsterdam 11 

4 Oktober Woensdagen Schaaktrainer 2 Giessenburg 5 

11 Oktober Woensdagen Schaaktrainer 1 Amsterdam 4 

28 Oktober Zaterdag Scheidsrechter 1 Doetinchem 1 

Oktober  Scheidrechter 2 Amsterdam 6 

Oktober Maandagen Schaaktrainer 1 Purmerend 8 

Oktober In overleg Schaaktrainer 2 Den Haag 2 

Oktober In overleg Schaaktrainer 2 Haarlem  

9 December Zaterdag Themadag Utrecht  

Februari 2018 In overleg Schaaktrainer 1 Leiden/Den Haag  

 
De cursussen kunnen van start gaan bij een minimale bezetting van 8 cursisten. Meldt u spoedig aan 
(uiterlijk tot 2 weken voor aanvang van de startdatum) voor een van de bovenstaande opleidingen zodat 
wij de definitieve data kunnen vastleggen. 
 
Informatie over de kadercursussen kunt u vinden op de vernieuwde website van de KNSB: 
www.schaakbond.nl onder het kopje voor schakers,  via opleidingen komt u bij de informatie. 

De gedetailleerde cursusgegevens  zijn weergegeven onder:  www.schaakbond.nl/agenda, via deze link 
kunt u zich ook inschrijven voor de desbetreffende cursus. 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleidingen mevr. Sacha 
Schiermeier, tel. 023-5254025 en e-mail sschiermeier@schaakbond.nl . Ook als u graag een cursus bij u 
in de omgeving georganiseerd ziet worden, kunt u contact met haar opnemen. 
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 Landelijke themadag voor kader – reserveer de datum 

   

Op zaterdag 9 december van 12.00 tot 17.00 wordt in het Utrechts Stedelijk Gymnasium de 
tweejaarlijkse themadag gehouden.  
Tijdens deze dag zijn er diverse workshops voor Bestuursleden, Schaaktrainers, Arbiters en voor 
vrijwilligers. Voor ieder wat wils!  Zo zijn er onder meer workshops over eindspelen, begeleiding van 
kinderen, indelingsprogramma’s, schaakklokken en nog veel meer.  Er zullen ook workshopgevers van 
andere sportbonden langskomen om hun inzichten met ons te delen, zoals o.a.  inzichten over social 
media en het besturen van een vereniging. 
 Begin oktober wordt de definitieve workshoplijst bekend gemaakt, houdt u hiervoor Schaakmagazine 
en de website in de gaten. 
Er is beperkt plaats bij iedere workshop, dus wees er op tijd bij! 
Heeft u wensen voor de themadag laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de medewerker 
opleidingen van de KNSB:  sschiermeier@schaakbond.nl  
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