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Inleiding – belronde 1 (juni 2020)
Vanwege de coronacrisis en naar aanleiding van een besluit in de Bondsraad (mei 2020) is in juni
2020 een eerste belronde gehouden met 30 door de bonden geselecteerde verenigingen. Het doel
van deze belronde was inventariseren hoe het met de clubs gaat en bekijken wat de KNSB zou
kunnen doen om de verenigingen te helpen. Een verslag van deze belronde is met de verenigingen
gedeeld (20/20413).
Naast het feit dat het goed was om direct contact te hebben met verenigingen, leverde deze belronde
drie concrete speerpunten op:
1. De KNSB moet een duidelijk protocol opstellen voor het spelen van competitie (extern en
intern).
2. De KNSB moet helder communiceren over mogelijke hervatting van de externe competitie.
3. Naast het protocol hebben verenigingen behoefte aan een praktisch document: waar moet je
overal aan denken en op letten bij het weer opstarten van de clubavond en de externe
competitie.
Op de webpagina https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis staat naast het
actuele ‘Protocol Veilig Schaken’ ook een ‘plan van aanpak opstarten clubavond’. Het protocol en het
plan van aanpak zijn ook in mailings aan de verenigingen gedeeld. Informatie over inschrijven en
opstarten van de KNSB-competitie is verzonden aan de verenigingen, waarbij aan het
competitiereglement een aparte corona-bijlage is toegevoegd
https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/competitiereglement/Coronabijlage-KNSB-Competitiereglement-2020-2021.pdf
Ten opzichte van vorig seizoen heeft bijna 70% van alle teams zich opgegeven voor deelname aan de
KNSB-competitie in het seizoen 2020-21.
Vervolg - belronde 2 (september 2020)
In september is contact gezocht met dezelfde 30 verenigingen als tijdens de eerste belronde. Er is
gekozen voor september omdat veel verenigingen in die periode hun algemene ledenvergadering
houden, de interne competitie weer opstarten, en de inschrijving voor de KNSB-competitie sloot op 6
september.
Opnieuw vonden we het belangrijk om een beeld te krijgen van hoe het met de verenigingen gaat nu
het nieuwe seizoen start (met alle onzekerheden en beperkingen). Daarnaast was het doel om te
kijken of er nieuwe speerpunten benoemd konden worden om verenigingen te ondersteunen.
Algemene observaties belronde 2
Veel verenigingen zijn opvallend positief wanneer gevraagd wordt hoe het met de vereniging gaat,
alhoewel er ook een paar minder positieve geluiden zijn. Veel verenigingen geven aan dat er wel
enige mate van contact is gebleven met de leden, en de meeste ledenvergaderingen zijn goed
bezocht.
Online schaakactiviteiten bieden maar in beperkte mate een alternatief voor het ‘echte’ clubschaak.
Na enige tijd neemt de animo voor online activiteiten af. Lichess lijkt het meest populaire platform.
Alle verenigingen starten hun interne competitie op, waarbij kwetsbare leden ervoor kiezen om te
wachten tot er een vaccin is. Voor de interne competitie maken sommige verenigingen gebruik van
spatschermen (soms alleen voor enkele leden).
Er worden nog relatief weinig opzeggingen gerapporteerd en (enigszins verrassend) geven diverse
verenigingen aan dat er ook een paar nieuwe aanmeldingen zijn.

Deelname aan de externe competitie ligt complexer. Sommige verenigingen nemen met vrijwel
hetzelfde aantal teams deel als vorig seizoen. Sommige andere verenigingen kennen een duidelijke
afname. Deelname aan de KNSB-competitie is vaak makkelijker te realiseren dan deelname aan de
regionale competitie vanwege de grootte van de zaal (regionale competitie vindt veelal plaats op de
clubavond). Ten opzichte van vorig seizoen lijkt een totale deelname aan de externe competitie tussen
de 60-70% het maximaal haalbare.
De meeste verenigingen zijn positief over de corona-mailings van de KNSB en zeker over het protocol
en het plan van aanpak. Sommige geven aan dat het wel veel informatie is. Er wordt gevraagd om de
rol van de wedstrijdleider te verduidelijken, en om een pragmatische toepassing van de regels.
De grootte van de speelzaal zorgt voor beperkingen.
Er wordt weinig hulp gevraagd aan de KNSB (anders dan protocollen en informatie), er zijn wel
duidelijk meer tips en losse opmerkingen dan bij de vorige belronde.
Actiepunten – wat moet de KNSB doen
Op basis van de gesprekken lijken er geen grote algemene speerpunten te zijn zoals die duidelijk wel
aanwijsbaar waren na de eerste belronde. Het lijkt raadzaam om:
1. Taak van wedstrijdleider en interpretatie van corona-regels (achterover leunen) nader te
omschrijven in het protocol.
2. De tips vanuit de verenigingen te delen.
3. De opmerkingen en vragen vanuit de verenigingen te beantwoorden, en dit te delen met alle
verenigingen.
Taak van wedstrijdleider
We hebben ervoor gekozen om de taak van de wedstrijdleider niet speciaal in het ‘Protocol Veilig
Schaken’ op te nemen. Deze is wel omschreven in de corona-bijlage van het competitiereglement.
Daar staat dit:
‘Artikel 1.a De wedstrijdleider van een wedstrijd is tegelijkertijd de in het Protocol Veilig
Schaken genoemde ‘Corona-verantwoordelijke’ en kan op basis van het protocol de zaal
afkeuren en spelers en/of publiek uit de speelzaal (laten) verwijderen.’
Kort voor aanvang van de competitie (vanwege eventuele kabinetsbesluiten met gevolgen voor de
regels), wordt een instructie gestuurd naar wedstrijdleider en teamleiders. In deze instructie zal
duidelijk staan dat een wedstrijdleider eerst waarschuwingen uitdeelt. Spelers die aanhoudend de
Coronaregels overtreden, worden pas na een laatste expliciete waarschuwing, de zaal uitgezet. Het
negeren van de laatste waarschuwing van de wedstrijdleider leidt tot verlies van de partij. (Zie ook bij
vragen hieronder).
Tips voor verenigingen van verenigingen
De volgende tips zijn genoemd door verenigingen tijdens de belronde:
- Houd geen fysieke snelschaakavonden meer, maar digitale.
- Speel de interne in een meer hybride vorm: met mogelijkheden om thuis te spelen, of om de
partij online te spelen.
- Ook binnen de club nieuwsbrieven verspreiden
- Leden die stoppen blijven binden als vriend (€ 25) en dan wel clubblad
- Goede website waar activiteiten duidelijk worden vermeld
- Samenwerken/helpen van naburige verenigingen
- Spatschermen voorbeeld site: https://eisobergsma.nl/producten/schaakspel-schaken-scherm/
- Voor leden die niet naar de clubavond komen doorgaan met online toernooien organiseren,
maar dan niet op de clubavond maar op andere avond
- Halveren van de contributie voor komend seizoen. Wordt uit reserve gehaald.
- Leden die een jaar niet spelen krijgen 50% korting op de contributie.
- Bij een eventuele regionale lockdown thuis kleine groepen (toegestane aantal) uitnodigen om
te schaken. Dus: de wedstrijdleider deelt in en je hebt een week om de partij thuis te spelen.
Er van uitgaande dat dit wel is toegestaan.
- Communiceer vooraf duidelijk aan iedereen dat, ook al denkt iedereen anders over de
coronaregels, er op de clubavond verder niet aan wordt getornd. Werkt tot nu toe goed.

-

Indien verenigingen net als wij een zaal binnen een complex huren, zorg dat dan bekend is
hoe daar alle looproutes zijn en communiceer dit met de leden.
Heel belangrijk om leden die niet naar club komen in oog te houden. Tegelijkertijd heel
moeilijk – want dat is ook de groep die minder online schaakt. Via de post iets gaan doen?
Mensen gericht bellen om zich op te geven.
Verenigingsjaar loopt bij ons gelijk met het jaar en niet per seizoen, dat is heel handig.
Link met eigen protocol (15 punten) staat op onze website:
https://www.schaakcombinatieleeuwarden.nl/corona.html

Overige opmerkingen en vragen
Hieronder een serie opmerkingen en vragen gesteld door de gebelde verenigingen. Wij hebben er
antwoorden aan toegevoegd.
-

Vanwege zaalcapaciteit: zou de KNSB de 4e en 5e klasse op een andere zaterdag kunnen
laten spelen dan de klassen 1, 2 en 3?
Dit doen we niet omdat we dan de mogelijkheid van reguliere toernooien/evenementen
doorkruisen, daarnaast houden de spelers rekening met de gepubliceerde data. Als we extra
dagen inroosteren, zullen velen andere verplichtingen hebben.

-

Wilde nog kwijt dat de KNSB competitie een echte piramide moet zijn. Dat is het nu niet
onderaan. Misschien met 6 en 4 tallen en kortere reisafstanden. Het coronajaar kan wellicht
goed gebruikt worden om het volgend jaar beter in te richten.
Een piramide is zeker een mooier model, maar aan de onderkant zullen altijd veel minder
spelers zijn. Bijschaving kan altijd als de uitgebreide competitie gestabiliseerd is, dan zal het
waarschijnlijker een huisvorm worden.

-

Wat doe je als je als bezoekende vereniging bij externe competitie de speelzaal van de
tegenstander onvoldoende vindt terwijl zij hem hebben goedgekeurd?
Als een team op de speeldag niet wil spelen omdat ze het niet Coronaproof vinden dan neemt
de wedstrijdleider een besluit of het team terecht bezwaar maakt.
Als er na dit besluit nog steeds onenigheid is, wordt de zaak voorgelegd aan het Competitie
Management Team (bestaande uit 2 voorzitters van regionale bonden en 1 KNSBbestuurslid). Wordt het uit spelende team niet in het gelijk gesteld dan verliezen alle uit-borden
reglementair. Als andersom het uit spelende team wel in het gelijk wordt gesteld, dan
verliezen alle thuisspelers reglementair en moet de zaal voor de volgende thuiswedstrijd
aangepast worden zodat deze Coronaproof wordt.

-

Vraag over telefoon. Er komt een Corona-app. KNSB hoe verhoudt zich dat tot
telefoonbeleid?
Tijdens de wedstrijd is iedereen geregistreerd; contactonderzoek is eenvoudig, het is dan niet
nodig dat de app actief is, de telefoon kan uitblijven.

-

Hoe kan je als vereniging gebruik maken van noodfonds? Waar moet je voldaan?
Daarvoor kan de club terecht op www.dus-i.nl. Zie ook de mailing 24 van september 2020.

-

Kans dat vereniging die niet meedoet aan KNSB competitie ook geen afdracht voor leden aan
KNSB gaat betalen en hele vereniging afmeldt. Moet je als KNSB geen tussenregeling
starten?
Ja, dat risico bestaat. Helaas kan de KNSB daar maar beperkt iets aan doen. We hebben veel
vaste lasten en die worden voor een belangrijk deel gedekt uit contributie-inkomsten. Als we
een tussenregeling treffen, dan verliezen we een deel van de contributies én we blijven het
risico lopen dat clubs zich toch afmelden. Dat risico kunnen we gewoon niet lopen. We komen
clubs dit jaar enigszins (binnen onze mogelijkheden) tegemoet door: (1) door de premie voor

de collectieve materiaalverzekering niet door te berekenen en (2) door geen inschrijfgeld voor
de KNSB-competitie te rekenen.
-

Wordt er in geest gehandeld van regels, of gaan we heel streng toepassen. Dat laatste willen
spelers niet. Ongelukkig met aanscherping van regels 15 minuten… niet te streng in
handhaving graag. (Grote kans op negatieve impact bij competitie vrees ik)
We gaan eerst waarschuwen. Als dit waarschuwen genegeerd wordt, dan zal de
wedstrijdleider strenger optreden. In het uiterste geval wordt de speler de zaal uitgezet en
verliest de partij.

-

Moeilijk om het goed te doen als verantwoordelijke binnen de vereniging – verschillende
meningen
Ja, het is duidelijk dat het een lastige situatie is. Voor een deel van de mensen is het niet
streng genoeg, een ander deel zal het veel te streng vinden. Daar is niet zoveel aan te doen.
Het zal vaak wel helpen als mensen hun verhaal kwijt kunnen, zelfs als er daarna niets
verandert.

-

Team in KNSB jeugdclubcompetitie – mag met maar 4 spelers komen ipv 5. Jammer – kans
op besmetting klein bij jeugd.
We willen de aantallen laag houden en de speler die niet speelt moet ergens blijven.

-

Vertel het interessante verhaal over Chessable van Geert v/d Velde.
Interessante voorbeelden van clubs delen we graag. Ze staan ook op de website.

Bijlage VRAGENLIJST
Hoe gaat het met de vereniging?
Zijn er online activiteiten ondernomen? (Bent u op de hoogte van de mogelijkheden?)
Zo ja, hoe was de opkomst?
Op welk platform?
Zijn er buitenactiviteiten georganiseerd voor de jeugd?
Zo ja, welke, hoe was de opkomst?
Heeft u zicht op wat de leden doen? (Is er contact geweest?)
Zeggen er mensen hun lidmaatschap op?
Heeft u de corona mailings van de KNSB goed ontvangen? (Heeft u hier iets aan?)
Gaat u de interne competitie opstarten?
Gaat u met teams aan de externe competitie (landelijk of regionaal) meedoen?
Hoe is het met uw speelzaal? (Kunt u er weer terecht, dreigend faillissement? Is er voldoende
ruimte?)
Heeft u ergens hulp bij nodig? Wat zou de KNSB kunnen doen?
Hebben jullie nog tips die jullie willen delen met andere verenigingen?
Heeft u ideeën om leden die niet naar de club komen toch iets te bieden?

