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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 16 december 2020.
Inleiding – lockdown, online, successen en populariteit schaken
Het is een aparte tijd voor het schaken. Aan de ene kant een lockdown met heel strikte
maatregelen, waardoor georganiseerd bordschaak – op clubs, in competities en toernooien – op
dit moment niet mogelijk is. Daardoor zijn we aangewezen op online schaak. Gelukkig hebben wij,
anders dan de meeste andere sporten, deze mogelijkheid als goed alternatief. Veel clubs hebben
een online clubavond. Vanuit de KNSB hebben we inmiddels een online competitie, en starten we
dit voorjaar met een online bekercompetitie (zie bericht). En wie weet start Govert Pellikaan dit
voorjaar de 3e Teambattle competitie op Lichess op!
Aan de andere kant mogen we heel blij zijn met de enorme aandacht voor het schaken de laatste
maanden, op TV, radio en in kranten. Dat begon met The Queen’s Gambit, de prachtige serie op
Netflix. Daarna Eline Roebers die wereldkampioen werd (meisjes t/m 14 jaar, online). En tot slot
de schitterende prestaties van Jorden van Foreest en Anish Giri bij het Tata Steel Schaaktoernooi.
Al deze zaken hebben geleid tot een enorme toename van de populariteit van schaken, mogelijk
ook mede door diezelfde strenge coronamaatregelen. Een leuk feitje: Volgens NOC*NSF is
schaken in december 2020 de top-10 van meest populaire sporten onder jongeren
binnengedrongen.
Op dit moment is moeilijk te zeggen wanneer we zodanige versoepeling van de maatregelen
kunnen verwachten dat we, met alle voorzichtigheid, weer achter het bord kunnen plaatsnemen.
We hopen dat er in het voorjaar op kleine schaal weer wat mag, en gaan er van uit dat een groot
deel van het schaakleven zich voorlopig online blijft afspelen.
In dat verband wil ik alvast de aandacht vestigen op twee zaken die we als KNSB graag samen
met regionale bonden en clubs willen oppakken:
1)
Hoe kunnen clubs inspelen op de interesse voor het schaken door The Queen’s
Gambit en het Nederlandse succes bij het Tata Steel Schaaktoernooi? We krijgen al
geluiden dat mensen zich bij clubs melden voor ‘als het weer mag’. Het zou mooi zijn als
de ideeën die er al zijn, gedeeld worden.
2)
In het voorjaar vinden traditioneel de lokale basisschoolkampioenschappen en
regionale jeugdkampioenschappen plaats in aanloop naar de nationale finales vanaf april
tot en met juni.
Fysiek mag het nog niet, maar online zijn er hele leuke alternatieven. De KNSB wil clubs
(veelal organisatoren van lokale schoolschaakkampioenschappen) en regionale bonden
(regionale kampioenschappen jeugd en scholen) uitnodigen om dit jaar deze toernooien
ook te organiseren. Het organiseren van deze evenementen is een mooie manier om het
contact met de scholen en de jeugdleden te onderhouden en te versterken. Deze
kampioenschappen zijn zoals gebruikelijk kwalificatie-evenementen voor de Nederlandse
Kampioenschappen. De KNSB wil u graag helpen om dit online te organiseren. Doet u ook
mee?
Op beide bovenstaande punten komen we terug middels een korte enquête. We maken onze
enquêtes in het programma enalyzer.com. De uitnodiging met een link naar een enquête op dit
platform volgt binnenkort!
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Lockdown en avondklok verlengd tot en met 3 maart 2021
Zoals u weet heeft het kabinet de lockdown en de avondklok verlengd tot woensdag 3 maart 04.30
uur. Nog even ter herinnering de maatregelen zoals die voor de sport van kracht zijn sinds 15
december 2020:
•
buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter
tussen zit;
•
in een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
•
groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden;
•
sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden;
•
voor topsporters gelden uitzonderingen.
Gevolgen voor schaaksport
Voortduring van de lockdown betekent dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan.
Zowel voor volwassenen als voor jeugd geldt dus dat wedstrijden en trainingen alleen ‘online’
kunnen worden gehouden.
Veel online activiteiten
De KNSB organiseert diverse online activiteiten in de periode van de lockdown. Houd hiervoor de
websites schaken.nl en schaakbond.nl goed in de gaten.
Uitzending gemist?
Wist u dat de KNSB inmiddels met regelmaat uitzendingen verzorgd op het schaakbond
twitchkanaal. Wilt u een uitzending later terugkijken? Ga naar https://schaken.nl/videos
Inschrijven Online KNSB bekercompetitie
In februari start een geheel nieuwe inschrijving voor een Online Bekercompetitie. Iedere
vereniging kan hiervoor één team inschrijven. (Aan het begin van het seizoen 2020-2021 is een
reguliere KNSB beker competitie opgestart die vanwege de vooruitzichten rondom corona nu
definitief wordt beëindigd.)
Op het inschrijfformulier kunnen verenigingen hun voorkeur aangeven voor twee varianten:
‘hybride’ of geheel online. De hybride variant kan alleen doorgaan bij het predicaat ‘zorgelijk’ op de
routekaart - heropening sport . Wij achten de kans daarop klein.
Voor volledige informatie en voor het opgeven van een team zie
https://www.schaakbond.nl/competitie/online-beker/registratie-online-beker
De inschrijving sluit op 1 maart.
European Online Chess Club Cup – opgeven bij ECU
Van 27 t/m 31 maart wordt de European Online Chess Club Cup gespeeld. Aan dit toernooi
kunnen maximaal 100 verenigingsteams van 4 tot 6 spelers deelnemen. Als meer dan 100 teams
zich opgeven bij de ECU, dan vindt de selectie plaats op basis van de gemiddelde FIDE rating van
de teams.
Het inschrijfgeld per team bedraagt € 250,-. Er is sprake van een kwalificatiefase en een finale
ronde. De uiterste inschrijfdatum is 19 maart 2021.
Meer informatie en inschrijven: https://www.europechess.org/european-online-chess-club-cup/
Evenementen op schaakkalender
Op de schaakkalender (https://schaakkalender.nl/) vind u club overstijgende schaakevenementen.
Daarbij gaat het niet alleen om toernooien, maar ook om lezingen, simultaans, online
evenementen.
Iedereen kan een evenement opvoeren en aanpassen, voor een handleiding:
https://schaakbond.nl/organisatoren/aanmelden-van-toernooi-voor-wedstrijdkalender
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Compensatieregelingen voor sportverenigingen
De overheid heeft weer een aantal compensatieregelingen voor sportverenigingen beschikbaar
gesteld. Concreet gaat het om twee regelingen die ook al golden in het voorjaar van 2020: De
regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de regeling Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Beide regelingen gelden in eerste instantie voor het 4e
kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december 2020).
Zie de bijlage ‘Financiële regelingen sportverenigingen’ voor de details.
Vervallen BTW-vrijstelling
In de mailing van 7 september 2020 hebben wij u bericht over de ontwikkelingen rondom het
vervallen van de BTW-vrijstelling voor denksporten. De staatssecretaris van Financiën heeft het
besluit genomen dat de BTW-vrijstelling voor denksporten komt te vervallen per 1 januari 2022.
We zijn nu met het ministerie van Financiën in gesprek over de consequenties van dit besluit en
over alternatieven die de financiële en administratieve gevolgen voor de schaakbond, regionale en
bijzondere bonden en clubs zoveel mogelijk beperken. We werken hierin samen met de andere
denksportbonden en NOC*NSF. We streven ernaar om uiterlijk eind juni 2021 duidelijkheid te
geven.
Let op: Wij krijgen met enige regelmaat een vraag van een schaakclub welke actie ondernomen
dient te worden ter voorbereiding op de BTW-plicht. Ons dringende advies is om te wachten tot
eind juni.
Website NOC*NSF en KNSB
NOC*NSF actualiseert continu de website over sport en het coronavirus. Dit geldt ook voor de
speciale lijst met veelgestelde vragen: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-enmaatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Op de website https://nocnsf.nl/sportprotocol vind u het meest actuele sportprotocol.
De meest actuele informatie vanuit de KNSB vind u hier:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
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