
 
 
 
 

       
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van de themadag 
 
 
 

“Koning Klant” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         8 oktober 2005 
 



 2

INLEIDING 
 
Op initiatief van Teun Koorevaar hebben de voorzitters van de HSB en RSB in opdracht van 
het KNSB-bestuur een themadag georganiseerd, met als onderwerp Koning Klant. Nadat eind 
mei het bestuur de beide heren verzocht deze taak op zich te nemen is er veelvuldig gecom-
municeerd met de voorzitters van de regionale en bijzondere bonden. Achteraf bleek dat de 
beide organisatoren te optimistisch waren over de inbreng van dezen voor wat betreft het 
voorstellen van nieuwe onderwerpen of de betrokkenheid bij de verheldering hiervan. Blijk-
baar werkt het zo niet. Wanneer mensen zich in een bepaald opzicht profileren schrikt het an-
deren af om zich eveneens daadkrachtig op te stellen. 
 
Dit gezegd zijnde is de organisatie zeer tevreden over de opkomst en de betrokkenheid en in-
zet van allen op de dag zelf. Alleen de NOSBO was niet vertegenwoordigd en de meeste an-
dere bonden waren met twee personen aanwezig. Ook het bestuur liet zich van haar beste zij-
de zien, terwijl het personeel van het Bondsbureau, hoewel dit de datum van 8 oktober vast-
stelde, verhinderd was. 
 
De adjunct-directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond stal de show met een 
krachtige, optimistische en inspirerende lezing van ongeveer anderhalf uur. In de leerboeken 
staat dat een gehoor hooguit drie kwartier geboeid kan luisteren, maar Arno den Hartog lo-
genstrafte deze theorie. Een uitmuntende keus. 
 
Jammer was het dat de inleider over “Allochtonen in de sport” zonder opgaaf van redenen niet 
op kwam dagen, maar de door de beide organisatoren gestelde vragen over het ledenaantal gaf 
genoeg gesprekstof. Verder waren de kennis van en betrokkenheid bij de problemen in de 
KNSB van de deelnemers van dien aard dat er genoeg te discussiëren viel. 
 
De locatie was voortreffelijk te noemen. Midden in het land, in een bosrijke omgeving (wel-
licht had een korte wandeling in het programma niet misstaan), prima voorzieningen, betaal-
baar en een goede catering.  
 
De organisatie is de heren Max van Herpen en Titus Hylkema dankbaar voor hun gemaakte 
aantekeningen, die de basis vormen van dit verslag. Het was prettig dat Gerard Hamers en 
Hans Cuppen bereid waren de discussie tijdens de middagsessie te leiden. 
 
Uit de reacties na afloop van de dag was duidelijk af te leiden dat de gekozen formule aan-
sloeg en dat het zin zou hebben twee keer per jaar op deze wijze als schaakbestuurders met 
elkaar van gedachten te wisselen. Het spreekt voor zich dat de beide organisatoren bereid zijn 
hun ervaringen met anderen te delen. 
 
 
17 oktober 
 
Koert ter Veen, voorzitter HSB 
Teun Koorevaar, voorzitter RSB 
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OHTENDPROGRAMMA 
 

Welkom en ontvangst 

Koert ter Veen heet om elf uur de aanwezigen mede namens Teun Koorevaar, de andere or-
ganisator van deze themadag, van harte welkom. Teun Koorevaar kan deze dag niet aanwezig 
zijn vanwege eerder afgesproken familievieringen.  

Lezing door Arno den Hartog, adjunct directeur bondsbureau van de KNHB 

Het hoofdthema van deze dag wordt ingeleid door Arno den Hartog, adjunct directeur van het 
bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).  
 
- realisatie beleid van de afgelopen 10 jaar, tot stand komen van het meerjarenbeleidplan 
- visie op de komende 10 jaar 
- aanbod van hockey, diverse vormen van hockey 
- relatie tussen topsport en breedtesport 

De KNHB heeft in de jaren ’90 een strategische visie opgesteld, waarin als belangrijkste doel-
stelling een (door)groei van de bond van 129.000 naar 175.000 leden is vastgelegd. De wens 
om te groeien vertoont niet alleen grote gelijkenis met de ambitie die de KNSB heeft, de wij-
ze waarop dat proces zich heeft voltrokken en de ervaringen die met het plan van aanpak zijn 
opgedaan zullen tenminste enige praktische handvatten bieden aan de KNSB. 

De spreker begint zijn verhaal met de stelling dat de verenigingen centraal staan. Verenigin-
gen waren er reeds lang voordat er ooit een bond werd opgericht. De rol van een (hoc-
key)bond moet enigszins bescheiden zijn en richt zich daarom primair op dienstverlening: fa-
ciliteren en ondersteunen. 

Vervolgens moeten de bestuurders weten wat de essentie van de sport is, wat de uitstraling is 
die het heeft op anderen (welke associaties hebben anderen met jouw sport) en of dat in lijn 
ligt met de opvattingen die je zelf hebt en nastreeft. Als je wilt dat anderen zich interesseren 
voor ‘jouw spelletje’ zul je tenminste moeten zorgen voor een goed imago.  
Bridgen is ‘hip’ en de bridgebond mag zich dan ook verheugen in een enorme toename van 
ledenaantallen. Evenzo mag je je afvragen wat de uitstraling van het schaken is: knappe men-
sen, saai, rokerige, donkere zaaltjes, denksport (is het wel een sport?) en vul zelf maar verder 
aan. De uitstraling bepaalt trouwens wel de aantrekkelijkheid van zo’n sport voor nieuwe le-
den en natuurlijk ook de sponsors. Alle reden dus om terdege naar het imago van je sport te 
kijken en de perceptie zonodig om te buigen of tenminste trachten bij te stellen. Spreker valt 
het elke keer weer op dat als hij in het buitenland is, er altijd wel een fraai ingelegd schaak-
bord in souvenirwinkeltjes te koop aan wordt geboden: dat gebeurt alleen maar omdat deze 
verkocht worden. 

Aanleiding voor de omslag bij de KNHB was de organisatie van het WK in ’98 en het 100-
jarig bestaan van de bond. Het WK werd een succes en genereerde daarmee veel publiciteit en 
leidde tot nieuwe aanmeldingen. De KNHB had het geluk in die beginperiode aan te lopen te-
gen VODW, een marketingbedrijf, dat bereid was om het hockey als merk te positioneren en 
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hiervoor een strategisch plan te ontwerpen. Daarbij wordt rekening gehouden met een aantal 
omgevingsfactoren, zoals 

 Tijd: kostbaarste bezit 
 Sport: toenemende concurrentie 
 Traditioneel denken: behoefte aan veiligheid en geborgenheid 

Deze omgevingsfactoren zijn afgezet tegen de ambitie om door te groeien naar 175.000 leden. 
Zo’n groei kan worden bereikt door bestaande leden langer te behouden (waarom verlaten ze 
de vereniging) en/of groei van buiten te realiseren, zowel binnen doelgroepen als binnen ver-
enigingen. 

Belangrijkste aandachtpunten 

• Kwaliteit/kwantiteit kader 

• Projecten ledenwerving 

• Schoolhockeyprojecten 

• Verenigingsondersteuning/accountmanagement 

• Jeugdprojecten/-activiteiten 

• Arbitrageplan 

• Ambassadeurs 

• Uitbreiding assortiment 

• Communicatie 

Resultaten: 

• Na daling ledenbestand (1997: 125.718) stijgende lijn 

• Gemoduleerd opleidings- en bijscholingssysteem  

• Datacommunicatie met verenigingen 

• 250 verenigingen schoolhockeyproject 

• Optimaal en meer flexibel competitie-aanbod 

• Versterking relatie met verenigingen 

• Imago arbitrage herzien 

• Positionering van hockey/enthousiasme 

Voor de KNHB is het zaak geweest om de grote en kleine verenigingen te ondersteunen bij 
het aanbieden van hockeysport in een groots concept: een totaalaanbod waarbij naast hockey 
ruimte is om te ontspannen (jeux de boules, restaurant) of door te werken (PC-ruimtes, kin-
deropvang met huiswerkklasjes) zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. 
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Formulebeleid 

3 typen verenigingen: 

-grote hockey-verenigingen van gemiddeld 1.700 leden met een  compleet assortiment en uitgebreide 
faciliteiten 

- middelgrote hockey-verenigingen van gemiddeld 800 leden met een aantal hockeyvormen uit het as-
sortiment en standaard faciliteiten 

-kleine hockey-verenigingen van gemiddeld 300 leden met een beperkt assortiment en alleen hockeyfa-
ciliteiten 

Formule is afgestemd op profiel leden, lokale markt en concurrenten 

Invulling ondersteuning KNHB afhankelijk van type formule 

Voor elk van deze type verenigingen ontwikkelde de Hockeybond een verschillend beleid. 

De KNHB heeft zich daarbij tot taak gesteld om de verenigingen werk uit handen te nemen, 
zoals het organiseren van lesprogramma’s voor trainers en nieuwe doelgroepen te vinden 
(school- en bedrijfshockey). Nodig is ook het bewaken van een aantal ‘hogere doelen’ die het 
hockey als merk moeten beschermen, door het installeren van een projectgroep rondom spor-
tiviteit en veiligheid of blessurepreventie en het organiseren van een jaarlijks (kader)congres 
en tot slot de positie van het tophockey te blijven garanderen. 

Arno benadrukt dat hij uit de voorbereiding van deze dag sterk de indruk kreeg dat de KNSB 
in beweging is en haalt daarbij allerlei notities aan van deelnemers. Naast de grote opkomst 
van deze dag geeft deze beweging hoop voor de toekomst: stilstand is immers achteruitgang. 

Hoe is de bond nu opgetreden? Allereerst zijn er clubbezoeken afgelegd (naar alle 300 leden). 
Men had een grote koffer meegenomen vol met materiaal van het bondsbureau dat bij de le-
den onbekend bleek te zijn. De directie realiseerde zich bij deze bezoeken dat luisteren het 
devies moest zijn. Er werd met name over beleidsontwikkeling nagedacht en tenslotte is iede-
re club een strategische sessie aangeboden, waarbij in een quick-scan goede en minder goede 
punten, kansen en bedreigingen in kaart zijn gebracht.  

Jeugdleden vindt de Hockeybond heel belangrijk en om die reden adviseert zij elke club een 
jeugdpanel of jeugdbestuur op te richten. De jeugd wordt ook ingezet bij coachen en trainen: 
13-jarigen trainen 10-jarigen, terwijl een 16-jarige coach van de pupillen is. Scholen vormden 
een extra aandachtsgebied, waarbij vrijwilligers van de clubs een centrale rol vervulden. Men 
realiseerde zich dat iets droppen bij docenten niet beklijft en dat de verenigingen (zeker in 
eerste instantie) zelf hun verantwoordelijkheid moesten nemen. Men bracht door Shell ge-
sponsorde complete hockeyuitrustingen mee.  

Inmiddels heeft de zaak zich zo voorspoedig ontwikkeld dat aan een nieuwe groeidoelstelling 
wordt gedacht, maar niet zonder dat de leden, de verenigingen, hierin gekend zijn en hun 
wensen daarin meegenomen worden. De bond is er uiteindelijk voor de verenigingen en niet 
andersom! 
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De topsport staat daarbij in nauwe verbinding met de breedtesport. ‘Géén topsport zonder 
breedtesport’ wordt breed uitgedragen en is een belangrijk element van het ‘familiegevoel’ 
dat de bond actief nastreeft. Indien de oudere jeugd de jongere jeugd opleidt, lost dat niet al-
leen het bekende vrijwilligersprobleem op, maar vergroot het tevens de onderlinge band tus-
sen spelers en vereniging.  

Desgevraagd onderstreept de spreker het belang van sponsoren. Het hockey is vanouds sterk 
verweven met de financiële zakenwereld. Sponsorbeheer is daarbij ook de taak van het 
bondsbureau. Te weinig contact is niet goed, maar teveel ook niet. Onbenulligheden, zoals het 
te laat of niet komen opdagen van een topsporter tijdens een openingsceremonie, zijn even-
eens uit den boze. 

Is de hockeybond nu wel voldoende vergelijkbaar met de KNSB? Zomaar enkele getallen: De 
KNSB heeft 600 verenigingen, de KNHB ongeveer de helft daarvan (310). Iedere vereniging 
heeft zitting in de bondsraad. Er zijn 6 districtsbesturen die de contacten onderhouden met de 
verenigingen. Het bondsbureau van de KNHB telt 30 betaalde krachten op een totaal van 
175.000 leden , die van de KNSB 10 op een totaal van 25.000.  

De vraag of de beide bonden hiermee nu voldoende vergelijkbaar zijn moet bevestigend wor-
den beantwoord. Maar los van deze cijfers begint de ombuiging van ledenverlies naar leden-
winst met het noemen van een concreet aantal leden door de KNSB. En die doelstelling zou 
best eens zó ambitieus gesteld mogen (en waarschijnlijk moeten) worden, dat er de kans dat 
die doelstelling wordt gehaald misschien zelfs net niet haalbaar blijkt! 

Middagsessie 

In het middagprogramma viel helaas de spreker uit. Hans Kelder, waarnemend directeur Zuid-
Hollandse Sportraad was aangezocht om een lezing te houden over zijn ervaringen met al-
lochtonen in de sport. Omdat hij niet is komen opdagen wordt besloten te starten met de vra-
genlijst die voor een later tijdstip op het programma staan. Later in het middagprogramma is 
deze vragenlijst aangevuld met ‘eigen’ onderwerpen uit de groep. Hiertoe is het gezelschap 
opgesplitst in twee groepen die elk onder leiding van een voorzitter, resp. Hans Cuppen 
(voorzitter LiSB) en Gerard Hamers (voorzitter SGS), meningen hebben uitgewisseld over 
een aantal onderwerpen die te maken hebben met de ledenaantallen discussie. Er is niet ge-
streefd naar het trekken van conclusies, maar naar het uitwisselen van standpunten. 

Is Schaakmagazine een bindmiddel tussen bond en de spelers bij de verenigingen? 
• Ik weet dat er mensen zijn die het blad ongelezen weggooien. 
• Als je leden de keus laat om wel of niet het blad te ontvangen zou dat wel eens het einde 

van Schaakmagazine kunnen betekenen. 
• Als het per se goedkoper moet, moeten ze maar wat meer advertenties in het blad opne-

men.  
• Als het blad wegvalt, snij je daarmee de navelstreng tussen de KNSB en haar leden door. 
• Het blad kan beter. Het Go-blad is bijvoorbeeld verkrijgbaar in winkels.  
• Zelfs als Schaakmagazine voor zeg 12 euro per jaar in de winkel zou liggen is het nog 

maar de vraag of ik het zou kopen, terwijl ik het toch een erg goed blad vind. 
• Het blad is goed; ik laat het gedurende zo’n twee manden liggen en grijp er telkens weer 

naar. 
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• Internet zou een goedkoper alternatief kunnen zijn. 
• Er zijn veel oudere leden die nooit een internetaansluiting zullen krijgen; zij moeten een 

blad blijven ontvangen 
• Het blad van de correspondentieschakers is zelfs zo goed dat er veel meer abonnementen 

zijn dan correspondentieschakers; ze schaken (in feite) niet, maar zijn wel lid. 
• Het gaat er niet zozeer om dat alles apart geprijsd wordt, maar wel dat het KNSB-bestuur 

meer denkt in het aanbieden van producten en diensten waar schakers een toegevoegde 
waarde in zien. 

• Moet er niet een blad gemaakt worden dat elke maand in de kiosk ligt. De zichtbaarheid 
van het schaken laat veel te wensen over. 

• Verspreid de Voorloper op scholen. 
• Met het schaken is niets mis. Huidige verenigingen zijn uit de tijd. 

Helpt contributiedifferentiatie? 
• Die differentiatie moet er hoe dan ook komen 
• Je moet verschillende doelgroepen onderscheiden en kijken naar wat ze aan service en 

diensten ontvangen. Een 60-plusser die in geen enkele externe competitie speelt, betaalt in 
feite ruim 30 euro voor een Schaakmagazine dat hij mogelijk niet eens leest. 

• De instroom in de schaakwereld moet je laagdrempelig houden. Jeugdleden kosten meer 
dan ze opbrengen, maar als ze blijven komen, krijg je dat later ruimschoots terug. 

• Om aan een toernooi mee te kunnen doen dient men lid te zijn van de bond. 
• Een alternatief is een verschil in inschrijvingskosten tussen leden en niet-leden. 
• De contributieafdracht is voor veel leden moeilijk uit te leggen. 
• Voor KNSB-spelers, bondspelers en recreatiespelers een verschillend beleid voeren.  
• Differentiatie op KNSB-niveau. 
• We moeten ons veel meer richten op de 5 miljoen mensen die kunnen schaken. 
• Drie jaar geleden stond er in Schaakmagazine een overzicht van de verdeling van de kosten 

over verschillende categorieën. Zou regelmatig herhaald moeten worden. 
• Aanbod moet worden gedifferentieerd. Je zou kunnen denken aan deeltijdlidmaatschappen 

of strippenkaarten voor toernooien. 
• Afdracht aan KNSB is hoog, maar kan wllicht niet lager. Nog niet afgerond onderzoek 

geeft aan dat afhaakgedrag niet afhangt van de contributie. 
• Goedkope clubs hebben meer problemen dan dure. 
• Leden zijn niet geïnteresseerd in afdracht aan KNSB. 
 
Is het mogelijk en gewenst om leerlingen tientjeslid te maken  
• Voor een tientjeslid, krijgen we 75 euro [lijkt een misverstand] subsidie van NOC/NSF 
• Je moet goed opletten dat je de leden binnen jouw vereniging niet verschillend behandeld. 

Als de saamhorigheid wegvalt, hou je dan je leden nog vast? 
• Eerst de leden zien binnen te krijgen en dan proberen ze te behouden. 
• Het grootste probleem met jeugdschaak is het ontbreken van voldoende kader; bij vol-

doende kader zou ik zo 200 jeugdigen extra kunnen aantrekken  
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Wat krijgen ze daarvoor? 
• Bijvoorbeeld een abonnement op voorloper, een lidmaatschap op de Schaakacademie en de 

mogelijkheid om tweemaal een examen te doen (met de ontvangst van een diploma). 
• Er is een risico dat er twee werelden ontstaan; die van het schoolschaak en het schaken 

binnen een vereniging. En de ene vorm kost meer dan de andere. 
 

Komt het buurthuisschaak ook in de andere regio’s voor? 
• Jazeker. Bijvoorbeeld in Friesland en Amsterdam, maar er gelden soms wel aanpassingen, 

bijv. overdag schaken omdat ’s avonds te laat wordt, te onveilig of te vermoeiend is. 
• In Den Bosch is er een club van ca 40 mensen die overdag schaken voor 50 cent. Willen 

niets anders. 
• Kan de KNSB voor deze groepen een meerwaarde bieden? 
• Op zich is dit geen probleem: de KNVB bemoeit zich ook niet met voetballers op een trap-

veldje. 
 
Is het mogelijk deze schakers tientjeslid te maken en wat krijgen ze ervoor? 
• Buurthuisschakers willen best tientjeslid worden, maar je moet wel duidelijk kunnen ma-

ken wat ze daarvoor krijgen. 
 

Komt het verschijnsel ‘grijze leden’ in elke bond voor? 
• Jazeker, dat komt voor. 
• Er is geen actief beleid. 
• In Brabant zijn er witte, grijze en zwarte leden. De Brabantse bond promoot deze differen-

tiatie. 
• De KNSB doet net of de grijze leden een greep in de bondskas doen, maar je kunt even-

goed stellen dat de KNSB nooit iets voor deze ‘grijze’ leden heeft gedaan; hoe kun je nu 
iets missen dat je in feite niets kost? 

• Ik schat dat er wel zo’n 5.000 – 6.000 grijze leden zijn. 
• Dat aantal zou best eens tweemaal zo groot kunnen zijn; vooral bij jeugdleden is twee jaar 

wachten met de aanmelding niet denkbeeldig.  
 
Welke regionale bond voert hieromtrent een actief beleid? 
• ‘Grijze leden’ zijn primair de verantwoordelijkheid van de KNSB; als zij maatregelen wil 

nemen, willen de regionale bonden best meehelpen met de oplossing. 
• Binnen de schaakbond is kennelijk sprake van eilandvorming: een ‘wij – zij’ gevoel. 

 
Hoe zou een dergelijk beleid verbeterd kunnen worden, c.q. eruit moeten zien? 
• Zolang wij niet in staat zijn de grijze leden een helder vastgesteld pakket diensten aan te 

bieden, hoeven we ook niet aan contributiedifferentiatie te denken. 
• Ook hier geldt weer dat we doelgroepen moeten onderscheiden met verschillende behoef-

ten. 
• Grijze leden moet je hard aanpakken, want hun ‘winst’ moet door de andere schakers wor-

den opgebracht. 
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• Zodra je merkt dat een vereniging grijze leden heeft - raadpleeg bijv. hun internet-site -, 
moet zo’n vereniging direct hard worden aangepakt. 

• Je zou een vereniging ook gewoon eens kunnen bezoeken; dan zie je vrij snel of de leden-
tallen zo’n beetje kloppen. 

 
Hoe houden we de jeugd langer vast?  
• Hoe groot is het probleem eigenlijk?  
• Zorg vooral dat de jeugd in groepjes blijft spelen.; enkelingen vallen vrijwel zeker af. 
• Een aantal van de jeugdleden zal vroeger of later – na studie, e.d. - het schaken weer op-

pakken. We moeten daarom het leven van de schaker volgen. Weten we of meten we über-
haupt wat er met de schakende jeugd gebeurt? 

• Je moet de jeugd allereerst laten kennismaken met het schaken; later zien we wel wie er 
trouw zijn gebleven aan het schaken. 

• Moeten we wel willen concurreren met al die andere sporten? Laten we onze energie aan 
iets anders besteden. 

• Geef aparte lessen, speeltempo een uur per persoon per partij, maak de speeltijden flexibel 
en stimuleer het wij-gevoel. 

• In Leiden loopt men weg voor men naar de senioren gaat, terwijl men in Den Bosch blijft. 
• Vrijdag is voor niet-universiteitssteden een goede avond voor 16+ers.  

Als het Bondsbureau wordt verkleind, kan het aantal vrijwilligers dan omhoog?  
• Om vrijwilligers gemakkelijker te trekken zul je werkpakketten moeten maken die in de 

tijd beperkt zijn; voor taken waarvoor geen duidelijk eindpunt in zicht is, zal de animo 
minder zijn. 

• Toen ik vroeg om ondersteuning bij het beheer van onze website, had ik meteen drie aan-
meldingen. 

• Je moet een vrijwilligerstaak aantrekkelijk(er) maken, bijvoorbeeld door als tegenprestatie 
een rapid partij tegen een bekende speler aan te bieden. Dat draagt bovendien bij aan het 
verkleinen van de afstand tussen de topsport en breedtesport. 

• Sommige ‘taken’ zijn ook best leuk; als wij een avondcursus “uitleggen van de spelregels” 
organiseren loopt het storm met de aanmeldingen; je het er zo 50. 
 

Wat te vinden van ‘de moderne schaakbond’? 
• Wat me in ieder geval niet bevalt is dat zo’n titel impliceert dat de huidige organisatie een 

archaïsch instituut is. Dat wordt door de buitenwacht direct opgevat als een splijtzwam 
binnen de KNSB. Dat is zeker niet juist. Die gedachte moet zo snel mogelijk de wereld uit. 

• Onderkend wordt dat bepaalde taken bij de KNSB horen (topsport, KNSB-competitie) en 
andere taken door de regio’s worden uitgevoerd. Dat heeft niets met ‘wij – zij’ te maken, 
maar met het simpelweg stoppen van het proces waarbij geld wordt rondgepompt; dat is 
verspilde energie. 

• Een van de veranderingen die doorgevoerd zal worden is dat we af moeten van weliswaar 
doorwrochte, maar tegelijk oeverloze notities. Daar heb ik geen tijd voor; een stuk van 1 of 
2 pagina’s volstaat. 
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• Wat in elk geval niet modern is, is het gehannes met machtigingen. Een regionale bond 
vertegenwoordigt zijn leden en zou warempel zelf moeten kunnen bepalen hoeveel perso-
nen zij afvaardigt naar de Bondsraad. 

• Waarom nemen er eigenlijk zoveel personen deel aan de Bondsraad; dat kan de voorzitter 
van een regionale bond best in zijn eentje af. 

• Standpuntenbepaling valt uitstekend via het internet te regelen; als ik iets zeg in de Bonds-
raad is het altijd voorgelegd aan mijn achterban. 

 
Is er een heldere visie over de kerntaken en de ondersteunende taken van het Bondsbestuur? 
• Nee, die discussie zal opnieuw gevoerd moeten worden. 
• Het moet democratisch en duidelijk; ‘ik’ moet niks! 
• Ondersteunende taken moeten gewoon uitgevoerd worden; door het in de Bondsraad te be-

handelen krijgt het teveel gewicht. 
 
Hoe staat het met het imago van schaken? 
• Schaken staat voor intelligentie; wist u bijvoorbeeld dat onze sportbond het grootste aantal 

gymnasiasten telt? 
• Er bestaat een toernooi voor burgemeesters, voor politici, voor journalisten, voor militairen 

en voor predikanten. Sommige van deze toernooien waren zelfs mij onbekend, maar zoiets 
moet je toch kunnen ‘uitnutten’? 

• Ons vocabulaire kent tal van schaakuitdrukkingen: ‘in een patstelling verkeren’, ‘schaak-
mat staan’, ‘een pion offeren’; je zou er een boek over kunnen schrijven. 

(Nieuwe) stellingen 

 
Allochtonen 
In Amsterdam zijn er vele wijken met 70 à 80 procent allochtonen. Zitten niet in clubs. Men 
heeft het geprobeerd met folders in het Arabisch en moskeeën, maar het leverde niets op. 
Schaker is geen lts-er, geldt ook voor allochtonen. Je moet het zoeken bij de hoger opgeleide 
allochtoon. Het is een groot probleem die te bereiken. Er zijn subsidies van de hogere, niet-
lokale, overheid om dit probleem aan te pakken. De z.g. BOS projecten (Buurt Onderwijs 
Sport) zouden mogelijkheden bieden. Verenigingen moeten samenwerken met gemeenten. Je 
moet er op af stappen, maar ze benaderen via kanalen uit eigen kring. Bepaalde nationaliteiten 
zouden geen probleem zijn zoals Iraniërs, Armeniërs. Wel problemen bij nationaliteiten waar-
van we er veel hebben: Turken en Marokkanen. In Turkije is momenteel een groot schaakof-
fensief gaande. Schaakacademie is aangekocht door Turkije. Daar moet iets mee kunnen. 
Aparte verenigingen werken blijkbaar wel, denk aan Molukse voetbalclubs. 

Afsluiting 
 

Om 17.00 uur sluit Koert ter Veen de themadag af. Hij meent dat de spreker van de KNHB tal 
van invalhoeken heeft gegeven waar de KNSB haar voordeel mee kan doen. Om de omslag 
van ledenverlies naar ledenwinst te kunnen maken is het essentieel dat er door de KNSB een 
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ambitieuze doelstelling wordt uitgesproken. Themadagen als deze kunnen daaraan een impuls 
geven. 

De voorzitter van de KNSB onderschrijft ten slotte het belang van themadagen en meent dat 
dergelijke bijeenkomsten wat hem betreft tweemaal per jaar georganiseerd zouden mogen 
worden. Hij is blij met het initiatief van de RSB en HSB en bedankt Koert ter Veen (en met 
hem Teun Koorevaar) hartelijk voor de organisatie. 
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Deelnemers themadag op 8 oktober 
 
KNSB 
 
Bestuur (4x) 
 
Joop Roozeboom (voorzitter) 
Wim Arns (secretaris) 
Erik Both (penningmeester) 
Willem Bor (breedteschaak, kadervorming, competitie) 
 
REGIONALE BONDEN 
 
FSB (2x) 
Peter Venhuizen (voorzitter) 
Sicco Elzinga (penningmeester) 
 
SBO 
Albert Vasse (voorzitter SBO) 
 
OSBO 
Arie Schouten (voorzitter OSBO) 
Sibbele Bonthuis (toernooileider OSBO) 
Martin Roseboom (penningmeester OSBO) 
 
NHSB (2x) 
Fred Avis (voorzitter NHSB)  
Frits Welling (bestuurslid NHSB, bondsraadslid, toernooidirecteur BDO)  
 
SGA (2x) en diner 
Willem Hensbergen (voorzitter SGA) 
Gerie Opgenhaffen (competitieleider SGA) 
 
LeiSB (2x), diner ? 
Ada van de Giessen (voorzitter LSB) 
Wout Oosthoek (penningmeester LSB) 
 
RSB 
Kees van der Waal (bestuurslid verenigingen, Pr, sponsoring) 
 
HSB 
Ruurd Kunnen (voorzitter Promotie)  
Jan Nienhuis (voorzitter Voorburg, penningmeester HSB)  
Koert ter Veen (voorzitter HSB) 
Max van Herpen (secretaris DD, verslaglegging) 
Titus Hylkema (secretaris RHC-Arena, bondsraadslid, verslaglegging) 
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SGS 
Gerard Hamers (voorzitter SGS) 
 
LiSB 
Hans Cuppen (voorzitter LiSB) 
 
ZSB 
Albert Vermue (voorzitter van SKS en bondsraadlid) 
 
Servicepunt Randstad 
Bas van Nunen (SMP-deelnemer) 
 
BIJZONDERE BONDEN 
 
Arves  
Rene Olthof  
 
NBC  
Tom de Ruiter (voorzitter NBC) 
Nol van het Riet (internationale contacten NBC) 
 
Persoonlijke leden 
Rob van Aurich 
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THEMADAG 8 OKTOBER 2005 – Enkele opmerkingen 
Ruurd Kunnen 
 

Ledental 
 
De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder 
wordt in drie grafieken een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de 
KNSB op lange termijn weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan NOC*NSF1.  
 

Tabel 1 - aantal leden KNSB
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Het aantal leden is van 1963 tot 1980 gestegen. Daarna trad een stabilisatie op, die duurde tot 
1993. Vanaf 1993 is een geleidelijke daling begonnen, die alleen tussen 1994 en 1995 werd 
onderbroken. Het aantal leden was in 2003 iets hoger dan in 2002, maar vooralsnog kan niet 
worden geconcludeerd tot een ombuiging van de trend van de laatste 10 jaar. 
Het ledental van de KNSB bevond zich in 2003 weer op het niveau van 1977, maar lag nog 
ruim boven 1963. 
 
Het aantal bondsleden is onder andere van belang voor de subsidie die de KNSB krijgt van 
het NOC*NSF. Deze subsidie dient een afspiegeling te zijn van de positie van het schaken in 
het totaal van de Nederlandse sport. De tweede grafiek laat zien dat het relatieve belang van 
het schaken vanaf 1964 een dalende lijn te zien heeft gegeven. Het aandeel schakers is van 
0,94% in 1963 gezakt tot 0,54% in 2003. Deze daling wordt niet verklaard doordat een grote 
sport aanzienlijk in populariteit is gestegen.  

                                                 
1 Deze cijfers wijken iets af van de ledenaantallen die zijn vermeld in het Jaarverslag 2004 van de KNSB, waar-
schijnsel als gevolg van verschillende manieren van tellen.. 



 18

Als het voetballen (verreweg de tak van sport met de meeste aangesloten leden) wordt wegge-
laten, is de daling van het aandeel schakers nog iets sterker dan in de grafiek is weergegeven. 
 

Tabel 2 - aandeel schakers in totaal aantal sporters
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In de derde tabel wordt de ontwikkeling van het aandeel schakers in het totaal aantal sporters 
vergeleken met dezelfde aandelen van het dammen en het bridgen. Het aandeel van de brid-
gers is fors gestegen, het aandeel dammers is eveneens gedaald. 
Het schaken neemt steeds meer een marginale positie in de Nederlandse sportwereld in. Uit 
tabel 2 blijkt dat er sprake is van een structurele ontwikkeling. De ernst van de zaak is waar-
schijnlijk niet eerder tot de bestuurders in de schaakwereld doorgedrongen doordat het leden-
aantal in absolute zin aanvankelijk bleef stijgen en zich daarna stabiliseerde. Nu het ledenaan-
tal blijft dalen, wordt het probleem zichtbaar. Dit zou echter geen reden voor paniekreacties 
moeten zijn. Er is sprake van een structurele ontwikkeling en er moet daarom naar een struc-
turele oplossing worden gezocht.  
 
Het is nodig een trendbreuk tot stand te brengen. Het probleem van de KNSB is blijkbaar dat 
het schaken de concurrentie met andere sporten niet aankan. Wellicht ondervindt het schaken 
ook concurrentie van andere vrijetijdsactiviteiten. Hierover is echter nog veel onduidelijk. Het 
marktonderzoek van het Servicepunt Randstad heeft enkele interessante conclusies opgele-
verd. Een belangrijke uitkomst is volgens mij dat de verenigingen met ledenwinst zich meer 
dan andere verenigingen concentreren op rapidschaken en de interne competitie en relatief 
weinig andersoortige activiteiten organiseren. Het onderzoek is echter beperkt, omdat het al-
leen maar schaakverenigingen met elkaar vergelijkt. Er is behoefte aan een marktonderzoek 
waarin het schaken met andere sporten en andere vrijetijdsactiviteiten wordt vergeleken en 
waarin de preferenties van niet-schakers worden geïnventariseerd. 
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Tabel 3 - 
aandeel schakers, dammers en bridgers in totaal aantal sporters
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Topsport en breedtesport 
 
Vaak wordt gezegd dat in een sportbond topsport en breedtesport bij elkaar horen. Die uit-
spraak is ten dele juist. 
 
De verhouding tussen topsport en breedtesport staat onder toenemende druk. In sommige 
bonden is een organisatorische en budgettaire scheiding aangebracht tussen topsport en breed-
tesport. Hiervoor zijn verschillende redenen. In bonden met een financieel sterke topsportsec-
tie, voorkomt een scheiding tussen topsport en breedtesport dat de topsport teveel macht bin-
nen de bond krijgt. Indien echter de topsportsectie weinig eigen middelen genereert, wordt 
van de kant van de breedtesport soms bezwaar gemaakt tegen medefinanciering van de (dure) 
topsport. Toch wordt in het algemeen uitgegaan van een goed ‘partnership’, gebaseerd op het 
idee van de ‘dubbele piramide’. 
Het achterliggende idee hierbij is dat sportbonden bestaan uit een brede basis van amateur-
sporters en een klein aantal meest professionele topsporters. Tussen de top en de basis van de 
piramide wordt een wederzijdse relatie verondersteld, bestaande uit een aanvoerfunctie en een 
aanjaagfunctie. De aanvoerfunctie van de basis houdt in dat uit de duizenden actieve sporters 
aan de basis de topatleten voortkomen. De aanjaagfunctie van de topsport houdt in dat top-
sporters een rolmodel vormen waardoor mensen tot de betreffende tak van sport worden aan-
getrokken. Uit onderzoek is gebleken dat er inderdaad sprake is van een aanvoerfunctie van 
de breedtesport, maar alleen als deze in georganiseerd verband wordt beoefend. De aanjaag-
functie van de topsport blijkt kleiner te zijn. Het kijken naar topsport, hetzij ‘live’, hetzij op 
de televisie, heeft geen direct effect op de omvang van de breedtesport. Er kan in Nederland 
geen ‘Ard en Keessie-effect’ worden aangetoond, het verschijnsel dat sportbonden meer leden 
krijgen als aansprekende internationale successen worden behaald.  
 
Ledenwerving moet ‘van onderop’ gebeuren, dat wil zeggen door de werving en propaganda 
van de verenigingen. De KNSB en de regionale bonden kunnen daarbij voor ondersteuning 
zorgen.  
 
Er is geen ideaal model de manier waarop topsport en breedtesport binnen één bond kunnen 
worden georganiseerd. Binnen de voetbalbond (KNVB) is een verregaande organisatorische 
en budgettaire scheiding doorgevoerd. Deze is ontstaan toen de commerciële belangen van het 
betaald voetbal binnen de amateuristische organisatie van de KNVB niet goed konden worden 
behartigd. De situatie in het schaken is heel anders. Een strikt onderscheid tussen amateurs en 
professionals heeft nooit bestaan en in de clubcompetitie spelen amateurs en professionals te-
gen elkaar. Een organisatorische scheiding zou het karakter van de Nederlandse schaakwereld 
(te) sterk veranderen.  
Een ander punt is of binnen de KNSB een structuur kan worden gecreëerd waarin het top-
schaken eigen inkomsten kan genereren. Deze zouden uit sponsoring moeten komen, maar 
wellicht ook anderszins. Uit deze inkomsten zou de deelname aan Olympiades en EK’s voor 
landenteams moeten worden betaald, maar bijvoorbeeld ook de deelname aan internationale 
jeugd kampioenschappen. Gedacht kan worden aan een Stichting Topschaken, die professio-
neel wordt geleid en die op business to business basis sponsorcontracten kan aangaan. Dit zou 
betekenen dat de topsporters zich actief moeten inspannen voor een goede exposure van de 
sponsors.  
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Op den duur zou zo’n structuur als resultaat moeten hebben dat een kleiner deel van de con-
tributies van de leden aan het topschaken wordt besteed. Of de afdracht aan de KNSB daar-
door substantieel lager kan worden, weet ik niet. 
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LEDENAANTAL 
 
Er zijn nogal wat invalshoeken van waaruit naar het ledenaantal kan worden gekeken, 
zoals aanbod, breedtesport en topsport. Deze aspecten komen op de ochtendzitting aan 
de orde. 
Deze notitie spitst zich toe op elementen rondom het thema contributie. 
 
Differentiatie 
 
De Bridgebond heeft in een nota van de Commissie Contributie Differentiatie (2002) vastge-
steld dat het profijtbeginsel aangaande de contributie slechts zou kunnen worden toegepast, en 
dan nog op zeer bescheiden wijze, in het geval van wedstrijdspelers en recreatiespelers. 
 
Voor wat betreft een onderscheid in contributie kunnen de volgende criteria in overweging 
worden genomen: wel of niet Schaakmagazine en wel of niet externe competitie.  
 
VRAAG: 
Is het blad een bindmiddel en daardoor een vast onderdeel van het lidmaatschap? 
 
Mocht er besloten worden tot een differentiatie dan kan dat ook tussen wedstrijdspelers en re-
creanten, door bij wijze van voorbeeld een verschil van 10 euro in contributie. Uitgaande van 
de veronderstelling dat de totale contributieafdracht niet omlaag kan en ongeveer 80% van de 
leden aan de KNSB of regionale competitie meedoet zou voor deze groep de contributie met 
ongeveer twee Euro omhoog moeten.  
 
VRAAG: 
Wat is uw oordeel over een dergelijke scheiding in contributie en helpt het? 
 
Schoolschaak 
 
Op veel scholen wordt door leden en niet-leden schaakles gegeven.  
 
VRAAG: 
Is het mogelijk en gewenst om de leerlingen “tientjeslid” te maken? 
 
VRAAG: 
Wat krijgen ze daarvoor? 
 
Seniorenschaak 
 
In buurthuizen en bejaardencentra in de RSB wordt door met name ouderen, veelal overdag, 
onderling geschaakt. 
 
VRAAG: 
Komt dat ook in andere regio’s voor? 
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VRAAG: 
Is het mogelijk deze schakers “tientjeslid” te maken 
 
VRAAG: 
Wat krijgen ze daar voor? 
 
Inzichtelijk maken van de kosten 
 
Schaken is een van de goedkopere sporten en voor de meeste mensen die moeite hebben met 
de hoogte van de contributie zal gelden dat men waar voor zijn geld wil: “de bond doet niets 
voor ons, dus waarom zouden we er voor betalen” is een veel gehoorde reactie van recreatie-
schakers. Uit ervaringen blijkt dat het Limburgse stuk “25 redenen om schaaklid te worden” 
niet iedereen overtuigt. 
 
VRAAG: 
Komt het verschijnsel grijze leden in elke bond voor? 
 
VRAAG: 
Welke regionale bond voert hieromtrent een actief beleid? 
 
VRAAG: 
Hoe zou een dergelijk beleid verbeterd kunnen worden, cq eruit moeten zien 
 
STELLING: 
Wellicht helpt het als inzichtelijk wordt gemaakt hoe de ongeveer 60 Euro per jaar per lid dat 
de KNSB uitgeeft is verdeeld. Een indeling daartoe zou kunnen zijn: 
 
Jeugd         … 
Topsport        … 
Schaakmagazine en website      … 
Trainingen en cursussen      … 
Breedtesport        … 
Competitie        … 
 
VRAAG: 
Kunt u zich vinden in deze indeling? 
 
Doorstroming van jeugd naar seniorencompetitie aan herijking toe? 
 
Zoals bij alle sportorganisaties het geval, is er bij de KNSB een groot verloop van jeugdige 
leden. In het verleden is daartoe een notitie opgesteld (zie de bijlage). 
Is deze aan vernieuwing toe? 
 
VRAAG: 
Hoe houden we de jeugd langer vast? 
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Afdracht aan de landelijke bond 
 
De afdracht aan de landelijke bond bij verschillende sportorganisaties is na een globaal onder-
zoek als volgt vastgesteld:. 
 
Sport   leden        land. contr.  differentiatie 
 
Volleybal  130.000  33   wel 
Bridgebond  125.000  20   geen  
Judobond    55.000  35,50   geen  
Basketbalbond   45.000  30   wel 
Biljartbond    40.000  25   nee 
Roeibond    27.000  21   geen 
Honkbalbond    24.000  27   wel 
Dambond      8.000  25   geen  
 
Opmerkingen: 
 
Onder differentiatie wordt verstaan dat men een contributieonderscheid maakt tussen wed-
strijdsporters en recreanten. 
Ongeveer 75 % van de Judobond is jonger dan 18 en draagt dus minder af aan het bondsbu-
reau. 
Het landelijk bureau van de Volleybalbond ontvangt 17 euro de rest is voor de districten. 
Bij de Basketbalbond betalen recreatiesporters 10 euro aan het bondsbureau. Deze bond kent 
daarenboven een forse afdracht aan het rayon. 
Bij de Biljartbond betaalt een lid nog 10 a 15 euro aan het district. 
Het is onduidelijk of de leden van de Roeibond nog aan een district afdragen. 
De leden van de  Honkbalbond hoeven geen districtscontributie te betalen. Recreanten betalen 
11,70 per jaar voor het bondsbureau. 
 
VRAAG: 
Is de afdracht aan het bondsbureau van de KNSB van 32 euro aan de hoge kant? 
 
VRAAG: 
Is er een goede reden voor nader onderzoek of discussie over een wijziging? 
 
Werkgroep ledenaantal. 
 
Het bestuur van de KNSB benoemt een Werkgroep Ledenaantal die op 31 december 2007 
wordt opgeheven. 
De taak van deze werkgroep zal zijn, gehoord de discussie op de themadag en rekening hou-
dend met alle aspecten en invalshoeken: het doen van aanbevelingen aan het KNSB bestuur 
gericht op het verhogen van het ledenaantal. 
 
26 september 2005. 
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DOORSTROOM VAN JEUGD NAAR 
 DE SENIOREN(-COMPETITIE) 

 
Jeugdspelers in de volwassenen interne en externe competitie mee laten spelen is niet alleen een (nieu-
we) uitdaging voor deze spelers zelf, maar ook voor de seniorleden. De jeugdspelers kunnen wennen aan 
het hogere niveau van de ervaren senioren en verhogen daardoor hun eigen speelsterkte, hetgeen de 
club weer – op alle fronten - ten goede komt. Zeker voor de 'jeugdtoppers' is zo’n nieuwe uitdaging wen-
selijk als ze bij de jeugd tegen hun plafond aan zitten, waardoor hun schaakontwikkeling stagneert. Ook 
zullen jeugdspelers, als ze eenmaal deelnemen aan de interne competitie voor senioren, eerder de stap 
nemen om in een extern seniorenteam in te vallen of vast te gaan spelen. 
 
Voor de overgang van jeugd naar senioren is geen vaste leeftijd aan te geven omdat dat van veel facto-
ren afhankelijk is: schaakniveau, motivatie, gedrag, toestemming ouders, beleid club, duur speelavond 
(voor de jeugdspelers), etc. Wel duidelijk is dat jeugdspelers op het moment dat ze naar de middelbare 
school gaan veelal voor de keuze komen te staan welke hobby’s ze kunnen en willen combineren met 
school. Vandaar dat het voor de schaakclub van belang is om rond die overgang te zorgen dat de jeugd-
leden nog steeds geïnteresseerd zijn in de club en daar kan de overgang naar of het “ruiken” aan de se-
niorenafdeling een rol spelen.  
 
Natuurlijk zijn er voor jonge spelers enige beperkingen waar de club aan tegemoet moet komen. Ze mo-
gen in verband met school en leeftijd niet de gehele avond spelen, zeker niet als de clubavond doorde-
weeks is. Ook is een rokerige omgeving ongewenst en kan het vervoer naar huis een probleem zijn voor 
deze jeugdige spelers. 
 
Niet in de laatste plaats moeten tevens de senioren de jeugdspelers accepteren. In feite een “zaak van 
overleven” (zonder nieuw bloed zullen veel clubs langzaamaan ter ziele gaan!), maar toch zijn er nog 
steeds aardig wat seniorleden die niet open staan voor de doorstroom van jeugdige schakers en zich 
vastklampen aan de cluborganisatie zoals die de afgelopen 10-20-30 jaar was. Daarom moet elke 
schaakclub met een jeugdafdeling een duidelijk beleid op dit gebied uitstippelen om de toekomst van de 
eigen club (en die van Schakend Nederland) met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. 
 
 
Enkele andere aandachtpunten en ideeën met betrekking tot de doorstroom van jeugd naar de senio-
ren zijn: 
 
[1] Reserveer een apart rookvrij zaaltje of hoekje voor deze jeugdspelers, als er nog gerookt mag 

worden bij de schaakclub. 
[2] Afspraken maken met de ouders over het vervoer van en naar de club kan een drempel weg-

nemen. Bijvoorbeeld het om beurten halen of brengen is een idee. Of ook de jeugdigen mee la-
ten rijden met een volwassene die bijtijds naar huis gaat. 

[3] Pas het speeltempo aan voor jeugdspelers. Hiervoor zijn reeds vele oplossingen uitgedacht in 
Schakend Nederland. Om een keuze te kunnen maken wat bij welke club het beste uitkomt en in 
te passen is, volgen hier wat gangbare tempi: 
a) 30 of 35 zetten in 1.15 of 1.30 uur, vervolgens 15 minuten erbij en versneld uitspelen (maxi-

maal 3 of 3½ uur schaken) 
b) voor de hele partij 0.45, 1.00 of 1.15 uur (maximaal 1½, 2 of 2½ uur schaken)  
c) 30 of 35 zetten in 1.15 of 1.30 uur en afbreken (maximaal 2½ of 3 uur schaken 
d) een mix van bovenstaande speeltempi is natuurlijk ook mogelijk, afhankelijk van de wensen 

en mogelijkheden van de jeugdspelers (vraag eerst eens wat de betrokken jeugdspelers mo-
gen en/of willen!) en de andere clubleden 

[4] Stel ‘mentoren’ aan die de jeugdspelers begeleiden. Ze hebben directer contact met de jeugdi-
gen, maken af en toe een praatje op de clubavond, helpen bij het analyseren na afloop van de 
partij en kunnen eventueel thuis nog eens extra analyseren of trainen met de jeugdspeler. Veelal 



 26

doet de jeugdleider dat automatisch, maar het zou wenselijk zijn als meer leden zich bekomme-
ren om het wel en wee van ‘de toekomst van de club’. 

 [5] Stimuleer jeugdspelers om deel te nemen aan bepaalde interne kampioenschappen: het rapid- 
of snelschaakkampioenschap bijvoorbeeld. Elke week tot (na) 23.00 uur is veelal onbespreek-
baar, maar enkele avonden per jaar is misschien wel mogelijk. 

[6] Als club kan je natuurlijk ook rekening houden met schoolvakanties of vrije dagen. Als je dan 
iets organiseert op de clubavond van de senioren dan mogen jeugdspelers waarschijnlijk eerder 
meedoen dan tijdens een gewone schoolweek. Zeker tijdens de zomer moet er voor de jeugd wat 
meer kansen zijn om aan de clubavond van de volwassenen deel te nemen (“te proeven”). Bij-
voorbeeld: rapid- of snelschaakpartijen! 

[7] Een idee dat bij DBC (Bilthoven) succes heeft is het mee laten spelen van jeugdige schaker op 
het moment dat de zomertijd ingaat. Het blijft langer licht, dus de schakertjes hoeven niet in het 
donker naar huis. Daarnaast zijn ze alweer een half jaar ouder dan in het begin van het seizoen 
en gaat het slechts om de laatste maanden van het seizoen, zodat de ouders makkelijker toe-
stemmen. Zeker een idee om te proberen! 

[8] Jeugdspelers in groepjes (van 2-3-4 spelers) integreren in externe teams geeft hen een ver-
trouwd gevoel en zorgt ervoor dat de andere teamgenoten ook “open staan” voor de jeugdige 
teamgenoten. Uiteraard kan er tijdens het seizoen ook aan gedacht worden om jeugdspelers – 
die niet opgegeven zijn voor een extern team – te vragen om in te vallen bij de seniorenteams. Zo 
krijgen ze ervaring in de externe competitie, vinden dat vaak leuk en weten waar ze – het volgen-
de seizoen – voor kiezen. 

[9] Uitdaging is voor jeugdspelers een van de motiverende aspecten, vandaar dat de club daar in 
zijn beleid rekening mee moet houden. Bij het samenstellen van teams en invalbeurten kan je 
jeugdspelers voorrang geven: hoger team, hoger bord, etc. Zij zijn (nog) erg gevoelig voor de sta-
tus die het spelen in een hoog team of op een hoog bord met zich meebrengt. Daarnaast ontwik-
kelen zij zich nog steeds en zou die uitdaging ook extra stimulans kunnen betekenen om meer 
aan schaken te doen. 

[10] Een heel apart team met jeugdigen komt ook steeds meer voor (denk bijvoorbeeld aan Utrecht-
2, Vas-4, Vas-8, Zukertort-8, etc.). Onder leiding van de jeugdleider, een ouder of een “oudere 
jongere” nemen zij dan gezamenlijk deel aan de externe van de volwassenen.Veel jeugdspelers 
vinden dat (veel) leuker dan in een “gemengd team” (alle leeftijden door elkaar) te zitten. Tevens 
zijn er veel sterke jeugdspelers die bereid zijn onder hun speelniveau te spelen als het (jeugd-
)team maar gezellig is. Een niet te onderschatten ontwikkeling waar de clubs op in moeten spe-
len! Een team met een mix van ouders en jeugdspelers is natuurlijk ook een idee. Het ‘Challen-
ger-toernooi’ van de schaakclub Leiderdorp (uitleg hiervan staat verderop) is een ander voor-
beeld om met een team jeugdigen de strijd aan te binden met teams van volwassenen. De SGS 
heeft een 4-tallencompetitie waarin teams met jeugdspelers uitstekend ervaring kunnen opdoen 
in het spelen van externe seniorencompetitie! 

 [11] Het sociale aspect is voor veel jeugdspelers van groot belang. Door te zorgen voor een gezelli-
ge sfeer op de schaakclub en bij de jeugdspelers onderling zullen veel jeugdspelers die een ei-
genlijk uitgekeken zijn op het schaakspel toch lid blijven. Met name de groep die weinig tot geen 
ambitie meer heeft zal eerder voor de gezelligheid blijven komen. 

[12] Ook is het een idee om jeugdspelers bij de cluborganisatie te betrekken. Door hen een positie 
te geven die anders is dan alleen speler, hebben ze opeens een andere rol in het geheel en zul-
len ze (langer) lid blijven. Denk dan aan trainer, redacteur clubblad, bestuurslid, webmaster, etc.). 

[13] Het clubaanbod blijft ook in deze fase van belang, want dat moet op elke leeftijd gevarieerd, uit-
dagend en aantrekkelijk blijven. Meedoen aan trainingssessies van de volwassenen, aparte toer-
nooien (ouder-kind, jeugdlid-seniorlid, duoschaak, etc.) zijn ideeën waarbij het jeugdige lid op een 
leuke en leerzame wijze integreert met de volwassen schakers. 

[14] Tenslotte zou imageverbetering van het schaken zeer welkom zijn, want schaken heeft nog 
steeds een beetje aparte status bij middelbare scholieren. Zorgen dat schaken een geaccepteer-
de bezigheid op de basisschool wordt kan daarbij helpen en uiteraard zou een “tweede Euwe of 
Timman” ook een positieve invloed op het image kunnen hebben, maar dat kan nog wat jaartjes 
duren! 
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Themadag “Koning Klant “ 
 
Op de themadag zal Arno den Hartog (KNHB) o.m.  aandacht besteden 
aan het topsportbeleid bij de hockeybond en de relatie met de breedte-
sport. 
Ongetwijfeld zijn er overeenkomsten en verschillen met de schaaksport. 
Hockey is een teamsport en schaken is een individuele sport. 
 
Onderstaand hebben wij een aantal prikkelende vragen gesteld die aan 
de orde kunnen komen in de discussie na de presentatie van Arno den 
Hartog.  
 
In de Rapportage Sport 2003 wordt door Maarten Bottenburg (Mullier In-
stituut)  uitgebreid aandacht besteed aan de relatie tussen topsport en 
breedtesport. Zijn conclusie voegen wij eveneens bij. 
 
 
Schaken : Topsport, wedstrijdsport en recreatiesport. 
 

Vraag 1 : moeten we systematisch onderscheid gaan maken tus-
sen topsport, wedstrijdsport en recreatiesport ? 

 
- Definitie 
- Beleid & Financiën 

 
Vraag 2 : wat willen we met ons topsportbeleid, ons topsportklimaat 
en onze topsportprestaties ? 
 

- kunnen alleen beroeps- en semi-beroepsschakers de top 
bereiken en zich handhaven ? Welke consequenties heeft 
dit voor het beleid ? 

 
- moet de sectie topsport afgescheiden worden van de wed-

strijdsport en de recreatiesport ? Zoals bij het voetbal de 
“sectie betaald voetbal”? Zou een” Stichting Topschaak” 
hierbij een instrument kunnen zijn ? 
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Vraag 3 : moet er een sectie recreatieschaak komen en wat heb-
ben de KNSB en Regionale Bonden dan te bieden aan deze vere-
nigingen en hun leden ? Is er nog een relatie met topsport en wed-
strijdsport. 
 
Vraag 4 : op welke wijze kan er opnieuw inhoud worden gegeven 
aan de relatie tussen topsport en breedtesport (wedstrijd- en recre-
atiesport) ? 
 

- de aanvoerfunctie van de breedtesport 
- de aanjaagfunctie van de topsport  
- de rol van topsporters bij de breedtesport 
- andere rollen zoals wedstrijdleider, arbiter, trainer etc. 

 
Vraag 5 : op welke wijze kan er opnieuw inhoud worden gegeven 
aan de relatie topsport en media en de relatie schaaksport en 
schaakpubliek ? 
 

Uitsluitend voor persoonlijk gebruik 
 
 
In de Rapportage Sport 2003 een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau besteedt Maarten 
Bottenburg van het W.H.J. Mullier Instituut in hoofdstuk 11 aandacht aan de relatie tussen topsport en 
breedtesport. 
Hieronder geven wij in grote lijnen zijn conclusie weer. 
 
Voor geïnteresseerden verwijzen wij naar Hoofdstuk 11 Top- en breedtesport : een Siamese tweeling? 
Ook kan men terecht op de website van het Sociaal Cultureel Planbureau voor nadere informatie.   
 
Begin 2006 zal er een nieuwe Rapportage Sport verschijnen. 
 
Conclusie relatie tussen topsport en breedtesport 
 
Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat breedtesport en topsport zich in een 
verschillende richting ontwikkelen, maar in elk geval gedeeltelijk effecten op elkaar 
(blijven) uitoefenen. Deze effecten kunnen worden onderscheiden naar effecten die 
samenhangen met de veronderstelde aanvoerfunctie van de breedtesport en effecten 
die voortkomen uit de veronderstelde aanjaagfunctie van de topsport. Beide functies 
maken onderdeel uit van de zogenoemde ‘dubbele piramide theorie’, die in brede kring 
in het sportbeleid wordt aangehangen. Volgens deze theorie brengen duizenden 
sportbeoefenaars een paar Olympische kampioenen voort (aanvoerfunctie), terwijl 
deze kampioenen door hun rolmodel weer duizenden mensen stimuleren om één of 
andere vorm van sport te gaan beoefenen (aanjaagfunctie). 
De aanvoerfunctie van de breedtesport wordt door middel van deze analyse grotendeels 
bevestigd. In een land met een hoger percentage sporters bestaat een grotere 
kans op een Olympische medaille. Deze functie beperkt zich tot de georganiseerde 
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breedtesport. Tussen topsportsucces en de omvang van de sportbeoefening als 
geheel (zowel ongebonden als georganiseerd) kon geen significante samenhang 
worden gevonden voor de minder intensieve en niet op competitie gerichte sportbeoefening. 
Evenmin werd een verband gevonden tussen enerzijds de spreiding van 
de georganiseerde sporters over takken van sport en anderzijds het aantal gewonnen 
medailles. Wel kwam naar voren dat een brede sportoriëntatie (en daarmee een uitgestelde 
specialisatie) een positieve invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van 
jonge talenten tot topsporters. 
Een bijkomende – vaak vergeten – aanvoerfunctie van de breedtesport naar de 
topsport betreft de ontwikkeling van het sportpubliek. Zowel ten aanzien van de 
omvang van dit publiek als de competentie ervan vervult de breedtesport een belangrijke 
functie. Het is een misverstand te denken dat het sportpubliek een passieve 
massa vormt dat buiten de sportwereld staat. Integendeel, sportkijkers, sporttoeschouwers, 
sportlezers én sportbeoefenaars overlappen elkaar in aanzienlijke mate. 
De breedtesport zorgt in belangrijke mate voor de groei van het sportpubliek. Dit 
sportpubliek is een essentieel onderdeel van het moderne topsportsysteem en ligt 
ten grondslag aan de financieel aantrekkelijke allianties die topsportorganisaties, 
media en bedrijfsleven hebben gevormd. De breedtesport stimuleert tegelijkertijd de 
competentie van het sportpubliek, die weer medebepalend is voor de motieven en 
gedragingen van toeschouwers en kijkers. Ook in deze opzichten vervullen sportverenigingen 
en sportcompetities een belangrijke rol. Hier worden de spelregels 
geleerd. Hier krijgt men besef en begrip van wat zo mooi is of kan zijn in de sport. 
Omgekeerd oefent de topsport in mindere mate effect uit op de breedtesport. De 
beelden die de media van de topsport verspreiden, zetten mensen niet automatisch 
aan tot sportbeoefening. Doen leidt wel tot kijken, maar kijken niet automatisch tot 
doen. Dit is zelfs niet het geval wanneer sprake is van een populaire topsporter die 
een aansprekend kampioenschap behaalt, waaraan overvloedige media-aandacht wordt 
geschonken. Voorzover een dergelijk effect in het verleden in Nederland is opgetreden, 
betrof het nieuwe sporten. Blijkbaar kan een kampioenschap wel bijdragen aan de 
bekendheid van een relatief onbekende sport en daardoor aan de verspreiding ervan, 
maar leidt het niet of nauwelijks tot een verbreiding van reeds gevestigde sporten. 
Ten aanzien van de ‘dubbele piramide theorie’ kunnen op grond van het voorafgaande 
drie conclusies worden getrokken. Ten eerste moet hierin duidelijker tot uitdrukking 
worden gebracht dat er geen sprake is van een gelijke mate van beïnvloeding tussen 
topsport en breedtesport. Ten tweede laat de sportvisie die uit deze theorie spreekt 
ten onrechte het sportpubliek buiten beschouwing. En ten derde verdient deze theorie 
aanpassing om de complexiteit en differentiatie van de hedendaagse sportwereld 
beter tot uitdrukking te laten komen en recht te doen aan de rivaliteit die zich tussen 
topsport en breedtesport voordoet. De topsport kan niet zonder breedtesport, maar 
andersom is dit in veel mindere mate het geval. Breedtesporters ontlenen vooral als 
publiek veel plezier aan de topsport, maar een groot deel van de sportbeoefenaars, 
vooral buiten verenigingsverband, zal in hun sportbeoefening nauwelijks een relatie 
met de topsport ervaren. 
 
Oktober 2005  
 


