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Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren. 

De leden dienen zich te realiseren dat de weergave in deze nieuwsbrief een moment opname is.  

 

Gevolgen Corona maatregelen 

De huidige verspreiding van en de besmetting van het virus neemt nog steeds toe. 

Te veel mensen liggen in het ziekenhuis met corona. 

Dit leidt nog niet tot versoepelingen van de maatregelen. 

De overheid heeft een openingsplan gemaakt, waarin in vijf stappen onze samenleving uit de 

lockdown kan. In stap twee zit het beoefenen van binnensport. (huidige plandatum is 11 mei 2021) 

 

Op dit moment blijft schaken, zoals wij dat als vereniging uitvoeren, niet mogelijk en is het wachten 

op betere tijden.  Wij  snakken naar een tijd zonder corona maatregelen. 

Hopelijk kunnen wij in september weer  “normaal” van start gaan met de (interne) schaakcompetitie. 

 

Anders schaken 

Op de vraag van donderdag 28 januari 2021 om op een alternatieve manier te schaken heeft 

ongeveer 70% van onze senior leden gereageerd. Waarbij de meningen vrijwel gelijk waren verdeeld. 

Degene, die positief hebben gereageerd, zijn benaderd door Gert-Jan Teer met een kleine enquête 

om anders tegen elkaar te schaken. 

De uitkomst is bekend en de uitvoering wacht op versoepeling van de corona maatregelen. 

In de basis is het alternatief het schaken in een grotere ruimte met meerdere spelers .(6 tot 8) 

 

Schenking aan de jeugdafdeling  

Kinderen houden van schaken ondanks het feit dat dat goed voor hen is. Schaken lijkt veel op het 

echte leven; plannen maken, besluiten nemen, creatief zijn, omgaan met uitdagingen, verwerken van 

teleurstellingen, omgaan met anderen en evalueren van de eigen acties. 

Een boek voor docenten over hoe om te gaan met schaak voor kinderen is cadeau gedaan aan de 

jeugdafdeling. 



 

Surplus retour senior leden  

Medio februari heeft onze penningmeester de restitutie aan de senior leden uitgevoerd. 

Twee senior leden hebben aangegeven geen restitutie te willen en zijn bedankt voor de schenking! 

Oude dienstmaat Ruud Douwes  

Een oude dienstmaat van Ruud Douwes zocht contact en kwam uit bij de voorzitter. In overleg met 

Ruud zijn de contactgegevens aan Henk verstrekt. Ruud was verbaasd dat na 60 jaar weer contact 

werd gezocht. 

 

Oproep tot aanmelding  

U heeft het bericht van onze penningmeester kunnen lezen. 

Hij heeft met zijn partner besloten om in de oosten van Nederland te gaan wonen. 

Wij zijn op zoek naar een opvolger en door die tijdig te vinden is een goede inwerkperiode mogelijk 

met een rustige overdracht van de huidige naar de nieuwe penningmeester. 

Wendt u tot uw voorzitter om u aan te melden of het bestuur te wijzen op een geschikte kandidaat. 

De voorzitter is te bereiken op 06-48638771. 

 

 

 

 

 


