Schaken in Nederland
Landelijk, regionaal en lokaal

KNSB
De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) kent zo’n 22.000 leden. Het is een van de oudste
sportbonden van Nederland. Nederland kent een lange en rijke schaaktraditie. Die traditie kreeg een
grote stimulans toen Max Euwe in 1935 Wereldkampioen werd. Hoewel Euwe die titel maar twee
jaar bezat, gaf hij het schaken in Nederland een enorme impuls.
Na Max Euwe was Jan Timman lange tijd de sterkste Nederlander die ook in de wereldtop
meedraaide. Ook nu is Nederland een sterk schaakland - zeker in verhouding tot zijn omvang. Anish
Giri is op dit moment de sterkste Nederlandse schaker met een klassering in de top 10 van de wereld.
De KNSB organiseert een landelijke schaakcompetitie. De hoogste klasse, Meesterklasse, bevat tien
teams en is de eredivisie van het schaken in Nederland. De beste vier teams uit de competitie mogen
uitkomen in de Europa Cup. Onder de Meesterklasse zijn er nog drie klassen met in het totaal 150
teams.
De KNSB organiseert ook het Nederlands individueel kampioenschap. In 2016 werd de jonge
Groninger Jorden van Foreest Nederlands Kampioen. Tenslotte regelt de KNSB de afvaardiging van
een Nederlands team naar de schaakolympiade.
NOSBO
De Nederlandse schaakbond is weer onderverdeeld in regionale bonden. De Noordelijke Schaakbond
(NOSBO) is de regionale bond voor Groningen en Drenthe. Bij de NOSBO zijn 29 clubs aangesloten
met in het totaal ongeveer 950 leden. Analoog aan de KNSB organiseert de NOSBO de regionale
competitie. De promotie klasse is daarin he hoogste klasse. In het totaal spelen er 76 teams in de
NOSBO.
Groninger Combinatie
Deze schaakvereniging is in 2015 ontstaan uit de fusie tussen de twee grootste schaakclubs in de stad
Groningen: SC Groningen en SV Unitas, beiden met een rijke geschiedenis. Op dit moment kent
Groninger Combinatie zo’n 80 volwassen leden en een actieve jeugdafdeling. Groninger Combinatie
speelt met in het totaal 11 teams in diverse competities.
GC1 is met 4 grootmeesters en 3 meesters het sterkste team van de club en speelt in de top van de
landelijke competitie (Meesterklasse). Om mee te draaien in de top is sponsoring onontbeerlijk.

