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Samenvatting
Half februari is een enquête gehouden onder de 421 schaakclubs. Zowel de secretarissen als de
jeugdleiders zijn hiervoor aangeschreven (616 in totaal). Van deze groep hebben 271 de enquête
compleet ingevuld (44%), afkomstig van 231 unieke clubs (55%).
Deze enquête bevatte twee onderwerpen
1. Hoe gaat het nu met de club?
2. Zodra jullie weer open mogen, hebben jullie nog wensen qua aanbod of ondersteuning
vanuit de KNSB?
Hoe gaat het met de club?
Tweederde van de clubs geeft aan dat het goed, voldoende of zelfs uitstekend gaat. Een derde geeft
aan dat het matig tot slecht gaat.
We hebben ook gevraagd of en hoe ze contact met de leden houden. Daaruit komt een beeld dat
80% wel op een of andere manier contact houdt met de leden. Een kwart doet meer dan alleen mails
sturen. Zij appen, bellen en houden videomeetings. 7% geeft aan fysiek nog bij elkaar te komen bij de
leden thuis op 1,5 meter.
Op de vraag of ze ook online alternatieven organiseren geeft 42% aan de interne in enige vorm door
te zetten. De animo is tweemaal zo hoog bij de jeugd als bij de volwassenen.
Verder geeft 20% aan mee te doen met de KNSB Online competitie. 20% organiseert lessen en 18%
spreekt ook af om samen aan online toernooien deel te nemen.
90% geeft een voldoende, goed of uitstekend voor het KNSB Online aanbod.
Ideeën voor aanbod?
Over de wensen qua aanbod zegt 80% nog geen idee te hebben. Zaken die wel genoemd worden zijn:
digitaal promotiemateriaal altijd welkom, landelijke social media campagne “Kom naar de club” of
Queen’s Gambit competitie / actie kan zeker helpen, zorg wel voor goede trainers en goede opvang
van nieuwe leden, anders geen zin.
Werkgroep voor vervolg ”Als de clubs weer open mogen”
Inmiddels heeft een werkgroep bestaande uit Eduard Hartog, Rob Bertholee, Inge Oostvogels, Jos
van Ophem, Eric van Breugel (bondsbureau) en Erik Mijnheer (bestuur) een lijstje van prioriteiten
opgesteld om uit te werken:
1.
2.
3.
4.
5.

Landelijke digitale campagne “Kom naar de schaakclub”
Opvang, werving van beginners
Online competitie “Queens Gambit” op Tornelo
Laten zien dat je er bent als club.
Uitwisselen van goede ideeën.

De uitwerking van de eerste drie items zullen in september in uitvoering of beschikbaar zijn.

Intro en respons
Half februari 2021 is een enquête gehouden onder de 421 schaakclubs. Zowel de secretaris als de
jeugdleiders zijn hiervoor aangeschreven (616 in totaal). Van deze groep hebben 274 de enquête
compleet ingevuld (44%). Waarvan 231 unieke clubs (55%). 40 keer is het zowel voor de jeugd als de
volwassenen ingevuld.
Alle regionale bonden zijn daarin vertegenwoordigd en ook een bijzondere bond:
FSB
15
NOSBO 13
SBO
11
OSBO
28
SGS
27
SGA
13
NHSB
27
LeiSB
11
HSB
9
RSB
24
ZSB
7
NBSB
34
LiSB
11
Bijz
1
Totaal 231
In totaal hebben 82 jeugdleiders en 192 secretarissen het ingevuld. Gevraagd was de jeugdleiders het
voor de jeugd(afdeling) in te vullen en de secretarissen voor de volwassenen(afdeling).

Onderwerpen
Deze enquête bevatte twee onderwerpen:
A. Hoe gaat het nu met de club?
Deze vraag is om een indicatie te krijgen of er grote zorgen zijn en ook om betrokkenheid te
tonen.
B. Zodra jullie weer open mogen, hebben jullie nog wensen qua aanbod of ondersteuning vanuit
de KNSB?
Zijn de clubs al bezig met het nieuwe seizoen, gaan ze extra dingen doen of wachten ze
vooral af.
Met name: Wat kunnen we als KNSB c.q. regionale bonden bijdragen om hen er weer
bovenop te helpen.

De vragenlijst
Er zijn een tiental vragen gesteld behorende bij de twee onderwerpen. Zie de gehele vragenlijst in de
bijlage.
De nummering komt overeen met deze vragenlijst. Bij Vraag 1 horen de gegevens van de invuller
waaronder club en functie. De enquête was niet anoniem. We kunnen terughalen bij welke club de
antwoorden horen.

Vraag 2. Hoe gaat het nu met de club?

Ca. een derde geeft aan matig of slecht. De rest vindt het eigenlijk nog wel goed of voldoende gaan.

Vraag 3. Geef hier aan wat er wel goed gaat of juist niet.
Gaat het bijvoorbeeld wel goed met de jeugd, maar bij de volwassenen niet of
andersom. Of is de clubverbondenheid juist toegenomen of juist verminderd.
Bij de open vragen kunnen we niet alle meer dan 200 antwoorden weergeven. We volstaan daarom
met een globaal overzicht van de meest gegeven antwoorden. We maken ook onderscheid tussen
jeugd en volwassenen.
Jeugd
• Belangstelling voor online activiteiten is goed, maar niet iedereen, soms een derde, soms de
helft, soms iets meer;
• We doen de competities nu op Lichess en geven les online en via app en mail
• Gaat goed. Wel begint de lockdown lang te duren dat er toch enige verzadiging lijkt op te
treden.
• Clubverbondenheid verminderd, met name richting de jongste jeugd.
• Onze jeugdafdeling is al een jaar gestopt. De jeugdleiders zitten in de gevaren zone.
• voor de allerjongsten hebben we chessity accounts aangevraagd en gaan we vanaf de
zomertijd buitenlessen verzorgen. ledenaantal is stabiel.
• De lessen gaan online door en zijn goed verzorgd, mede omdat ze deskundig voorbereid
worden door onze hoofdtrainer;
• We hebben een online commissie die toernooien organiseert. Dat werkt goed;
• De kinderen vinden het erg leuk potjes te spelen tegen elkaar en vooral ook tegen de trainers
die ook meedoen. De meerwaarde is dat zij tussendoor makkelijk wat kunnen typen in de
chat, iets gezelligs, niet onbelangrijk, maar vooral ook iets over de zetten die de kinderen in de
potjes tegen hen doen. En tips kunnen geven op die manier.
• We doen ons best de binding met de club te behouden, door mails en WhatsApp.;
• Bij de jeugd is er een lichte toename van leden. Het enthousiasme is groot en de opkomst
steeds zeer goed.
• Heb nog 3 nieuwe kinderen op de lijst staan voor als we weer open mogen;
• Bij onze LSG Jeugd hebben we via online training en online toernooitjes, gepaard aan
zoominlog, een redelijke clubavond online nagebootst.
• We missen de aanwas van nieuwe jeugdleden en de kinderen die als laatste zijn ingestapt
kunnen niet op weg geholpen worden zoals gebruikelijk.

•
•

Dit komt met name doordat er bijna geen nieuwe leden bij zijn gekomen. Wij denken dat de
reden daarvoor is dat er al een jaar bijna geen promotie activiteiten mogelijk zijn (zoals Sjors
Sportief, kraampje bij evenementen, workshops op scholen, schoolschaaktoernooi);
De hogere stappen (Stap 5 - Stap 3) krijgen online les. We gaan dat uitbreiden naar Stap 2.

Volwassenen
• Veel minder belangstelling voor online activiteiten dan de jeugd;
• Wel aantal online lezingen georganiseerd i.v.m. lustrum, niet heel succesvol;
• senioren is het online schaken in clubverband gestaakt door gebrek aan belangstelling;
• Veel mensen melden zich als geïnteresseerden om bij ASV te komen schaken.
We communiceren minimaal wekelijks met de leden. Daarin wijzen we de leden op
onlinetrainingen, onlineschaak, YouTubekanalen, schaakfilms etc. Clubleden maken ook
onderling afspraken om thuis te schaken op 1,5 meter;
• Wel uitgaven minder inkomsten (bar)
• De senioren hebben nog helemaal niet gespeeld dit seizoen
• Online organiseren we net genoeg om net tevreden te zijn.
• Voor de senioren hebben we via chess.com op het tijdslot van de clubavond een Arena. Voor
de jeugd zijn we daar sinds twee weken ook mee bezig, waar we met de jeugd een opkomst
van 70-80% hebben.
• Het samenzijn op de clubavond wordt erg gemist. Via een online clubavond proberen we het
clubgevoel nog wat te bewaren, maar veel leden willen niet online schaken.
• We hebben 3 leden verloren als gevolg van de Coronapandemie.
• Goed: het bestaansrecht van de club loopt weinig gevaar. Slecht: geen clubavonden mogelijk
• Ik vraag mij wel af of wij een toegenomen schaakinteresse kunnen benutten.

Vraag 4. Houden jullie contact met de leden, zo ja op welke manier (meerdere
antwoorden mogelijk)?

Anders:
- persoonlijk bij alle leden een presentje afgegeven (85 jubileum)
- chatten tijdens online toernooien + telefonisch analyseren na partijen in het online kampioenschap
(tempo: 45 minuten + 30 sec. increment)
- Project buitenschaaktafels loopt. Mooie bijdrage Postcodeloterij Buurtfonds
- online schaaklessen voor alle clubleden georganiseerd, betaalt door de club

Bij een kwart van de clubs heeft geen contact met de leden. De andere driekwart houdt wel enigszins
contact en een kwart is heel actief via allerlei online tools. 7% spreekt nog fysiek af bij elkaar thuis.

Vraag 5. Organiseren jullie zelf online activiteiten (meerdere antwoorden mogelijk)?

Anders:
- We hebben een quiz en verschillende online toernooien georganiseerd.
- Lezingen
- Het clubblad komt gewoon zes keer per jaar uit. En verder de Weekpraat (uiteraard wekelijks)
per mail.
- Geschiedenisquiz, simultaans, snelschaaktoernooien, (internationale) teambattles
- buitenschaak vanaf eind maart. chessity account voor de jongste schakertjes.
- prijsvraag voor de jeugd en als het verder in de tijd is organiseren we een Pleinschaak
competitie
- Elke dag, behalve maandag, kunnen de kinderen meedoen aan toernooitjes
- Partijen uit oude doos; eindspelcomposities.
- één of twee keer per week schaakdiagrammen aan om op te lossen.Daarmee kunnen ze
prijsjes winnen.
- Enquête!
- we sturen wekelijks een schaak-anekdote rond
- geen overzicht wie en aantal deelnemers op diverse platforms
- Masterclasses, bijzondere clubavonden, PK Academy, PK Woonkamer Open
- Blitztoernooien, kersttoernooi met quiz, eindspelavond
- We hebben geprobeerd gezelligheidsavonden naast de gebruikelijke speelavond te
organiseren, maar met weinig respons.
- Nieuwjaars bingo en online beker

Je zou verwachten dat de interne competitie wel in een of andere vorm doorgang vindt, maar dat is
slechts bij 42% van de clubs het geval. Ook het animo voor de externe competitie is laag met 20%.

Vraag 6. Zijn jullie bekend met de diverse KNSB online activiteiten (meerdere
antwoorden mogelijk)?

De bekendheid van het verschillende online aanbod loopt uiteen van 78% voor de KNSB Online
competitie naar 12,5% voor het Trainersplatform & App groep.
Bij de antwoorden zijn de groepen jeugd en senioren overigens niet gescheiden.

Vraag 7. Wat is jullie mening over het online aanbod van de KNSB in het algemeen?

90% vindt het online aanbod voldoende, goed of zelfs uitstekend.

Vraag 8. Zijn er nog wensen voor het online aanbod?

86% vindt het prima zo.
14% heeft de volgende wensen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

We zouden de online competitie liever op Lichess spelen, deze site is wat
gebruiksvriendelijker dan chess.com (10x).
Meer en verschillende toernooien voor clubs (goed voor de clubbinding).
Meer diversiteit in de webinars zijn, en wellicht ook kortere webinars.
Er worden wel erg veel verschillende platforms gebruikt voor de schaakactiviteiten.
meer training over knowhow iets zef te organiseren. Van maken digi-lessen tot interne
toernooien (jeugd bv)De drempel om mee te gaan voor de kinderen (vooral basisschool) naar online toernooien is
best groot.
Wat ik wel mis voor de jeugd is waarom er niet een externe online competitie zoals de KNSB
online is opgezet voor hen. Per regio.
Schaakmatties (chesskids) vinden wij onhandig (voor zowel kinderen als clubkader) en geen
aanvulling. Alleen voor de allerjongste jeugd voegt het misschien iets toe, maar jeugd vanaf
9j laat schaakmatties links liggen. De platforms waarop alles gebeurt zijn lichess.org en
chess.com.
Ik wist niet dat er zoveel mogelijk was. Dus het schort nog aan de communicatie...
Toernooien via Lichess organiseren
les programma's voor volwassenen.
Zichtbaarheid cursussen verbeteren en ook arbiterscursussen online aanbieden, zoals
Indelingsdeskundige 3 en scheidsrechter 2.
meer behoefte aan toernooien met een lager speeltempo (bijv. 1 uur pppp)
Ook voor spelers 1000/1300 rating zou fijn zijn. En schaken voor senioren (70/80/90 jaar)
Informatie over: Hoe zet je het online jeugdschaken op poten?
ook de online trainingen voor trainers en arbiters vind ik wel interessant, wat ik niet wist.
Schaakles/ workshops voor de jeugd. Bijvoorbeeld een nieuwe/ online variant van de
vroegere stertrainingen.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

De KNSB zou een spannende website moeten hebben waar de echte schaker elke dag naar
toe gaat.De KNSB zou meer toernooien, ladders of andere partij gerichte evenementen
moeten organiseren.
Cursus online schaakles geven; Hulpmiddelen om online competitie te houden;
Hulpmiddelen om online les te geven; Adviezen over gebruik van Lichess, versus Chesskids,
versus Chess.com versus Chessity, etc. Wanneer gebruik je wat en voor wie; Online
werkboeken vd stappenmethode;
Competitie of toernooi met wat langere speeltijd.
Een wat ruimere communicatie en uitleg tav het aanbod online zou fijn zijn
Partijen van Giri straks bij kandidatenmatches. Maar ook van andere partijen, als deze
schaaktechnisch relevant zijn. Nieuwe lessen van Herman Grooten.
De hoge verwachtingen van hybride Online KNSB cup, met partijen van min of meer normale
lengte
Misschien meer frequent een update van het standpunt van de KNSB t.o.v. de vigerende
pandemie beheersmaatregelen en veranderingen daarvan.
De vraag is: wat doet de KNSB en waar betaalt ieder lid contributie voor? 99% van de leden
zien het niet. Hier moet de KNSB aan gaan werken, naar ons inzicht.
Wellicht had de zaterdagcompetitie online gehouden kunnen worden. Ja, er kan online vals
gespeeld worden. Maar het alternatief is slechter.
Meer diverse tempo rabbit en snel schaaktoernooien en online lessen

Vraag 9. Schaken heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media vanwege de
Queen's Gambit en de successen bij het Tata Steel Chess Tournament.
Hebben jullie al een idee hoe jullie zodra de clubs weer open mogen, hierop in kunnen
spelen?

Meer dan 80% heeft nog geen idee hoe ze de extra aandacht voor schaken kunnen ombuigen in
nieuwe leden en extra clubactiviteiten. 9% is al bezig en 11% is al extra activiteiten aan het
inplannen.

Vraag 10. Hebben jullie suggesties hoe de KNSB de clubs hierbij kan ondersteunen?
Denk bijvoorbeeld aan digitaal promotiemateriaal, landelijke campagne "Kom naar de
club" of een speciale Queen's Gambit competitie.
Een overzicht van de gegevens ideeën:
• dit artikel op onze site: https://sgstaunton.nl/anouk-beth-queens-gambit/
• een speciale Queen’s Gambit competitie wel een leuk idee
• Meer promotiemateriaal in frisse kleuren
• Kom naar de club lijkt een goede slogan.
• Landelijke campagne zou kunnen helpen als de meeste clubs weer open zijn
• Het belangrijkste is om clubs te stimuleren om meteen vanaf de herstart vol gas te geven op
de ledenwerving.
• Aanbieden van cursussen Leren schaken is essentieel.
• Demo's in winkelcentra, bibliotheek, op terras van een kroeg etc trekt belangstelling. Dat
levert niet meteen nieuwe leden op, maar bij herhaling van de activiteiten wel.
• Verder is het denk ik goed om een aanbod te creëren voor volwassenen die graag beter
willen schaken, zonder meteen naar een club te hoeven.
• lesmateriaal voor beginners (senioren)
• promotie materiaal om huis- tuin en keukenschakers te interesseren
• Ondersteuning bij starters.
• De scholen hierin betrekken door en hen de digitale promotiematerialen toe te sturen.
• Geen reclame maken voor online schaakactiviteiten, want dat daardoor gaan mensen niet
naar een schaakclub toe.
• Filmpje om op eigen facebook of instagram te plaatsen voor absolute beginners.
• Speciale informatie voor dames schaak zou mooi zijn
• De vraag is hoe houdt je die beginnende schaker enthousiast? Kan de KNSB hierbij
ondersteunen.
• Kijk vooral naar meisjes, die zijn door Queens Gambit erg aangetrokken naar het schaken.
• een tooltje om de clubs in de buurt te vinden
• Statements als “Schaken verplicht vak op school” om op tv te komen bij Jinek
• Kan de Knsb bekende ( jeugd) spelers inzetten om bv simultaan of demonstratie wedstrijden
te houden in de regio’s?
• Het bereiken van de nieuwe doelgroep zal dan ook vooral online moeten gebeuren, wellicht
met de inzet van internetbekendheden.
• Een Queens Gambit competitie voor thuisschakers.
• Landelijke promotiecampagne, maar niet eerder dan dat de clubs weer open zijn
• wij willen graag banners bij het clubhuis zetten als we weer opengaan
• Persoonlijk lijkt het me moeilijk het tijdstip van zo'n campagne vast te stellen: als vlak naar je
campagne coronagolf x weer de kop opsteekt en de clubs weer gesloten worden heb je alle
moeite voor niks gedaan.
• vaak wat oudere schakers. Er wordt bij ons vooral gevraagd om tips, lessen, trainingen et
cetera.
• (Nog) meer promotie op scholen vanaf groep 3.
• Ik mis bij de KNSB betrokkenheid bij het geven van schaakles aan beginnende volwassenen.
• Digitaal promotiemateriaal voor op onze website en ook voor op onze facebook-pagina lijkt
ons een goed idee. Daarbij zeker inhaken op Queen's Gambit.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nu is er relatief veel tijd om mensen op te vangen, te ondersteunen en verder te helpen.
Binnenkomen als iedereen fanatiek voor de punten strijdt kan heel demotiverend werken!
Een mogelijkheid is om op bepaalde plekken in het land open activiteiten te plannen, zodat
mensen in de openbare gelegenheden eens kunnen aanschuiven om te schaken.Denk
bijvoorbeeld winkelcentra waar mensen een paar partijen kunnen uitproberen.
in elk geval het 'wakschaken' ook 'in de markt zetten'
aangepast introductielidmaatschap.
verlotingen van bijvoorbeeld Chess.com accounts.
Meer aandacht online op Twitch
Ik begrijp dat we bij de bond terecht kunnen voor ondersteunend materiaal als we met een
plan van aanpak komen.
Kopy voor in de plaatselijke weekkrant

Vraag 11. Ruimte voor opmerkingen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

We wachten op betere tijden
De online webinars over hoe je online schaakles kan geven via Lichess heeft ons erg geholpen
om online schaaklessen op te zetten.
We missen schaakmagazine heel erg. Komt daar nog iets voor in de plaats?
De financiële afdracht aan de KNSB is voor onze club belastend
Wij laten dit seizoen langer doorlopen en beginnen volgend seizoen eerder.
goed bezig, ga zo door!
Wij proberen nieuwe leden te werven via nextdoor.nl waar je onderverdelingen hebt per
buurt. Een schaakclub in je buurt, hoe handig is dat! We hebben al een paar reacties maar
kunnen daar pas mee verder als we weer fysiek mogen schaken.
Even niet aan denken dat de speellocatie niet kopje onder gaat.
Nog een positieve noot voor de KNSB voor de aangetrokken nieuwe voorzitster complimenten.
Wellicht is een centrale kalender wel een idee, zodat je altijd op ieder moment met een
toernooitje mee kan doen wat bij jou past (rating, dag)
Meer nieuwsbrieven en thematische onderwerpen op Twitch kanaal van schaakbond

Moge Corona gauw schaakmat gezet worden!

Werkgroep voor vervolg “Als de clubs weer open mogen”
Inmiddels heeft een werkgroep bestaande uit Eduard Hartog, Rob Bertholee, Inge Oostvogels, Jos
van Ophem, Eric van Breugel (bondsbureau) en Erik Mijnheer (bestuur) een lijstje van prioriteiten
opgesteld van uit te werken ideeën. Zij hebben de uit te werken ideeën als volgt geprioriteerd:
1) Landelijke digitale campagne “Kom naar de schaakclub” op socials met frisse kleuren en
geschikt fotomateriaal.
Gericht op zowel nieuwe online schakers als schakers die hun vaardigheden of sociale
contacten willen uitbreiden.
Gesplitst in doelgroepen jeugd en volwassenen.
Goede voorbeelden van clubs worden hierin meegenomen en een link zal gelegd worden met
online schaken. Recent is o.a. de KNSB Intragram pagina knsb_schaken gestart, wordt er meer
getwitterd en op facebook gepost.
In de zomermaanden zullen de clubs worden geïnformeerd en vanaf september en oktober
het grote publiek.
2) Opvang, werving van beginners / succes Queen Gambit unrafled.
Geef aandacht aan de opvang van beginners. De 12-delige online cursus “Queen Gambit
unrafled” is bezig en wordt goed bekeken. Clubs kunnen zelf ook iets soortgelijks opzetten.
Er zal nog worden onderzocht of er speciale workshops kunnen komen over “Opvang van
beginners” en misschien ook filmpjes die clubs kunnen helpen.
3) Online competitie op Tornelo “The Dutch Queens Gambit Competition” gericht om met
nieuwe schakers in contact te komen.
Deze online competitie staat gepland voor dit najaar. Het is de opzet om de clubs hierbij te
betrekken om contact met de nieuwe schakers te maken.
We kunnen de clubs de gelegenheid geven om te laten zien wat ze te bieden hebben door
prijsjes beschikbaar te stellen (bv introductie lidmaatschap) of om deelnemers van extra club
info te voorzien. In Tornelo zit standaard een Zoom knop waarmee je met de deelnemers
kunt communiceren.
Een handleiding voor clubs voor Tornelo is beschikbaar op de KNSB website.
4) Laten zien dat je er bent als club: op het terras, op bekende openbare plekken in de buurt,
houd open huis. Inzet van de kroegenschaak tool van Stefan Kuipers. Gebruik van de
buitentafels van Jesus Medina in de parken. Laat je zien met groot tuinschaakspellen,
organiseer simultaans op openbare plekken.
5) Uitwisselen van goede ideeën.
Er staat al een pagina met 10 good practices op de KNSB website:
https://schaakbond.nl/clubs/goede-voorbeelden-van-clubs
We zoeken nog naar een manier om andere ideeën te plaatsen.
Er wordt tevens gewerkt om het succesvolle platform Eentweetje van de voetbalbond ook
voor de schaakbond beschikbaar te krijgen, zie: https://eentweetje.knvb.nl/
Op dat platform kunnen clubs hun vragen stellen op bepaalde thema’s en kunnen andere
clubs reageren. We werken samen met 15 andere sportbonden om sterker te staan richting
de externe ontwikkelaar.
De uitwerking van de eerste drie items zullen in september in uitvoering of beschikbaar zijn.

Bijlage: De vragenlijst
#
Email
First name
Last name
Variable
Variable-1
2

3_Open
4
4_1
4_2
4_3
4_4
4_5
4_6
4_7
4_Open
5
5_1
5_2
5_3
5_4
5_5
5_6
5_Open
6
6_1
6_2
6_3
6_4
6_5
6_6
6_7
6_8
6_9
6_10
7
8
8_Open

Vragen
Email
Voornaam
Achternaam
Functie
Club
Hoe gaat het momenteel met de club?
Geef hier aan wat er wel goed gaat of juist niet.
Gaat het bijvoorbeeld wel goed met de jeugd, maar bij de volwassenen niet of andersom.
Of is de clubverbondenheid juist toegenomen of juist verminderd.
Houden jullie contact met de leden, zo ja op welke manier (meerdere antwoorden
mogelijk)?
We houden de leden op de hoogte per mail
Via onze appgroep of forum
We bellen bepaalde leden met enige regelmaat
We houden video meetings tijdens onze online clubavonden
Er wordt fysiek afgesproken bij elkaar thuis
Niet, club is gesloten
Anders zie hieronder:
Houden jullie contact met de leden, zo ja op welke manier (meerdere antwoorden
mogelijk)?
Organiseren jullie zelf online activiteiten (meedere antwoorden mogelijk)?
Ja, we hebben een (aangepaste) interne competitie
Ja, we doen mee met een of meerdere teams aan de KNSB online competitie
Ja, we organiseren ook online lessen
Ja, we spreken ook af (of propageren dat) aan welke online toernooien we gezamenlijk
meedoen.
Nee, we laten de leden alleen zelf op de diverse platforms schaken
Ja, we organiseren ook nog andere zaken (bv Quiz):
Organiseren jullie zelf online activiteiten (meedere antwoorden mogelijk)?
Zijn jullie bekend met de diverse KNSB online activiteiten (meerdere antwoorden
mogelijk)?
KNSB online competitie
Zaterdagavond toernooien op chess.com
KNSB Beker competitie
Grand Prix Chess Tournaments op chess.com (12-18 jaar)
Dagelijkse Schaakmattie toernooien (t/m 12 jaar)
Tata dag journaal
Wekelijkse webinars (boekbesprekingen, analyses of met schaakdidactische insteek)
Online opleidingen aanbod (trainers en arbiters)
Trainersplatform en app groep
Mogelijkheid om online activiteiten op schaakkalender.nl te vermelden
Wat is jullie mening over het online aanbod van de KNSB in het algemeen?
Zijn er nog wensen voor het online aanbod?
Zijn er nog wensen voor het online aanbod?
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10_Open
11_Open

Schaken heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media vanwege de Queen's
Gambit en de successen bij het Tata Steel Chess Tournament.
Hebben jullie al een idee hoe jullie zodra de clubs weer open mogen, hierop in kunnen
spelen?
Hebben jullie suggesties hoe de KNSB de clubs hierbij kan ondersteunen? Denk
bijvoorbeeld aan digitaal promotiemateriaal, landelijke campagne "Kom naar de club" of
een speciale Queen's Gambit competitie.
Ruimte voor opmerkingen

