Geen tinten grijs
door Theo Mooijman
Dagelijks bezoek ik een klein aantal websites. Om kennis te nemen van de weersvoorspelling in
mijn woonplaats, van de televisie programma's die ITV3, Channel 5, Drama TV en Yesterday TV
die avond gaan uitzenden en van het complete voetbalprogramma van de dag. Daarnaast bezoek ik
dagelijks “Schaaksite”. Het is dankzij deze site dat ik op de hoogte werd gebracht van het onzalige
plan van de KNSB om, als bezuinigingsoperatie, het Schaakmagazine op te heffen.
De penningmeester van mijn club had al gemeld dat de afdracht aan de KNSB komend seizoen
6,5 % hoger is vorig jaar. Voor Rupsje Nooitgenoeg blijkt dat niet voldoende. Misschien had ik de
onheilstijding kunnen lezen op één van de twee websites van de KNSB. Die klik ik echter slechts
aan als het onvermijdelijk is. Omdat ik als clubbestuurder nu eenmaal bepaalde zaken via een van
beide websites moet regelen. Maar verder voel ik nooit enige lust om daar te gaan kijken.
Na de oproep van de directeur van het Max Euwe centrum op “Schaaksite” om het Schaakmagazine
te behouden zijn er een aantal bijdragen aan de discussie geplaatst die de vinger op de zere plekken
leggen. Ik schrok mij een hoedje bij het lezen van extra geld voor 'personeelsuitbreiding', 'extra
communicatie uitgaven', 'online initiatieven'. Het geld gaat er met bakken uit. En wat krijgt het
KNSB lid er voor terug? Als het magazine verdwijnt, geldt voor mij: niets, helemaal niets! Dan
ben ik alleen nog donateur, zonder inspraak. Spelers die belang hechten aan hun ELO rating en
externe competitie of officiële toernooien willen spelen zitten vast aan de KNSB. Voor de anderen is
dat nu nog met een dun lijntje. Dat lijntje is het verbod voor de aangesloten verenigingen om 'grijze'
leden te hebben.
Mensen die op de clubavonden komen voor de gezelligheid en dat is het dan. Mensen die geen
behoefte hebben aan wedstrijden tegen andere clubs en aan het spelen van toernooien. Clubs mogen
deze mensen niet faciliteren. Stel je voor! Zij hebben de KNSB helemaal niet nodig, maar de KNSB
heeft hen wel nodig. Voor de centjes en voor de aantallen, omdat aantallen in de sportwereld
invloed hebben op subsidie.
Het vermeende belang van de KNSB en de daaruit voortvloeiende houding heeft derhalve geen
goede uitwerking op de clubs. In mijn woonplaats ken ik zeker twintig mensen met voldoende
schaakkracht om leuk mee te draaien in de interne competitie. Zij komen niet en ik kan hen ook niet
verlokken. Ik moet hen namelijk uitleggen dat meer dan de helft van de contributie naar de
landelijke bond gaat, waar -na opheffing van het magazine- helemaal niets tegenover staat.
De KNSB, die de belangen van de clubs zou moeten dienen, helpt dus – ongewild neem ik aan - een
handje mee de kleine clubs de nek om te draaien. Als een kerk sluit, ziet men 60% van de
kerkgangers niet meer terug. Dat is een ervaringscijfer. Voor schaakclubs zal dat zeker ook zo zijn.
Na opheffing gaat een aantal schakers wat langer reizen om clubschaak te kunnen spelen. De rest
gaat als vriendenclubje verder. In mijn directe omgeving gaat dat al om drie verenigingen.
Het moet mij ook van het hart dat de Schaakbond nog steeds denkt dat de jeugd massaal aan de
clubs of aan de bond gebonden kan worden. Er is onder de jeugd nog steeds heel veel belangstelling
om te leren schaken. Maar dat is het dan gelijk ook. Er zijn zoveel ingewikkelde, uitdagende 'games'
te spelen, daar kan het schaken het nooit meer van winnen.
Nog even terug naar de 'magazine' discussie. Iemand vond een gedrukt magazine 'niet meer van
deze tijd'. Ik krijg maandelijks, exclusief het zaterdagse magazine van de Volkskrant en de
magazines van de supermarkten, gemiddeld zeven magazines in de brievenbus. Van de parochie, de
bank, Greenpeace, Staatsbosbeheer, Ouderenbond, enkele musea, enzovoorts. Dat zijn instellingen
en organisaties die mij graag als cliënt, donateur of lid zien en houden. In dat rijtje ontbreekt
overigens 'helaas' mijn politieke partij: die zijn volledig 'digitaal' gegaan. Met als resultaat dat nu
nogal wat informatie niet meer bekeken wordt. En het clubblad van de schaakvereniging dan? Dat is
jaren geleden ter ziele gegaan. Niet om te bezuinigen, maar door een gebrek aan scribenten.

