Voorgenomen bezuiniging op het EK landenteams 2021
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Het Corona-virus heeft ook in de schaakwereld hard toegeslagen. De Bondsraad staat dan ook voor
moeilijke keuzes. In de plannen die nu op tafel liggen wordt de portefeuille Topschaak getroffen
door een flinke bezuiniging.
Door de jaren heen is het klimaat er voor de professionele schaker niet beter op geworden in
Nederland. Een greep uit het beleid dat de afgelopen jaren door de Schaakbond is doorgevoerd:
-

-

De Meesterklasse kent niet langer een Play-Off finale.
Het NK heeft geen Halve Finale meer waardoor slechts een select groepje zich kan meten in
de Finale.
Het deelnemersaantal van het NK zelf staat al een tijdje op acht deelnemers, waar het
voorheen om 10-12 spelers ging. Het prijzengeld is bovendien aanzienlijk lager en bij gelijk
eindigen wordt er nu direct na de laatste ronde gevluggerd in plaats van een klassieke
beslissingsmatch.
Het EK-individueel is een evenement waar we als Nederland niet meer aan mee doen,
kosten zijn voor eigen rekening.
De honoraria voor landenwedstrijden zijn door de jaren heen meer dan gehalveerd.

Dit lijstje kan op verzoek nog wat langer worden gemaakt, maar de tendens is duidelijk. Uiteraard
blijven wij toch schaken. Het is het mooiste spelletje wat er is, en geen van ons heeft de illusie, of
ambitie, miljonair te worden van het schaken. Van je hobby je beroep maken is veel waard.
Daarnaast snappen wij ook heel goed dat het niet gemakkelijk is voor de bond, elk jaar weer met een
sluitende begroting voor Topschaak te komen.
En nu is er Corona. Voor het topschaak in Nederland was 2020 een rampzalig jaar. Competities en
toernooien werden gestopt; het NK kon geen doorgang vinden en de Olympiade is verplaatst naar
2021. Uiteraard heeft dat flinke gevolgen gehad voor de topspelers.
Het is daarom wrang om te zien dat er in de begroting van 2021 wederom een stap terug wordt
gedaan op het gebied van topschaak. In 2021 zal er, volgens de huidige plannen, geen volwaardig
team naar het Europees Kampioenschap voor landenteams worden uitgezonden. Het is wat ons
betreft wederom een voorbeeld van een gebrek aan waardering voor het topschaak in Nederland.
Ironisch genoeg overwoog men ook in 2001 een jeugdteam af te vaardigen naar het EK
landenteams. Gelukkig is die bezuinigingsmaatregel niet doorgegaan want het Nederlandse team
werd in 2001 Europees Kampioen en in 2005 wederom!
Het is bovendien een keuze. Het bestuur maakt immers wel 50.000 euro vrij voor ‘vernieuwing’.
Het waren de jaren van onze toppers Euwe en Timman waarin het Nederlandse schaakleven bloeide
als nooit tevoren.
Wij willen de Bondsraad daarom verzoeken kritisch naar de voorliggende plannen te kijken en
bedanken, tot slot, iedereen die zijn/haar vrije tijd opoffert voor het schaken in Nederland.
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