
Schaakseizoen stopt helaas…. 
 
Algemeen 
Waarschijnlijk niet geheel onverwacht heeft het bestuur van Schaakmat afgelopen week 
besloten, in het seizoen 2019/2020 niet meer te schaken. Dit in opvolging op het vorige 
bericht waarin in maart gestopt werd met schaken. De regering heeft de maatregelen in 
ieder geval tot en met eind april verlengd en het bestuur verwacht dat ook daarna nog 
restricties zullen gelden. Hiermee is effectief een goede afronding van het schaakseizoen 
niet meer mogelijk. 
 
Concreet betekent dat er in september weer de eerste schaakavond is voor het nieuwe 
seizoen 2020/2021. Wat dit betekent voor de senioren en jeugd staat hieronder.  
Er zal nog getracht worden om een internet snelschaakcompetitie op 1 of 2 avonden te 
organiseren, later komt daar nog meer informatie over. 
 
Hopelijk zien we jullie allemaal weer gezond en wel in september op de eerste avond 
 
Senioren 
Dit jaar is er geen beker of clubkampioen en ook geen prijzen voor de eerste en tweede 
periode. Er is geen degradatie vanuit de 1e naar de 2e klasse, wel vind er 1 promotie plaats 
voor een evenwichtige indeling 
Alle resternde externe bondswedstrijden zijn afgelast en ook daar is geen promotie en 
degradatie. De zaterdagtrainingen van Pascal zijn vervallen, maar Pascal biedt via 
www.schaaktraining.nl/online inmiddels ook trainingen aan. 
Voorlopig blijft de afsluitavond op 2 juni in de Schelvis nog wel gepland, tenzij nieuwe 
maatregelen dat niet mogelijk maken, dan zullen wij kijken naar een andere datum in juni om 
toch nog het schaakseizoen gezellig samen af te sluiten. 
Mocht u nog vragen hebben, neem contact op met voorzitter@schaakmat.org 
 
Jeugd 
Ook voor onze jeugdafdeling wordt het seizoen beëindigt. Prijzen die behaald zijn in periode 
2 zullen in het volgende seizoen worden uitgereikt. Voor periode 3 en het 
clubkampioenschap worden dit jaar geen prijzen uitgereikt. Via Gerben Venekamp heeft u 
recent een mail gekregen voor het meedoen aan digitale NHSB jeugdtoernooien, het eerste 
toernooi hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
De lessen kunnen dit seizoen helaas ook geen doorgang meer vinden. Dit zorgt ervoor dat 
de kinderen dit seizoen niet alle benodigde leerstof aangeboden kunnen krijgen om door te 
kunnen stromen naar het volgende leerjaar. In samenspraak met alle trainers is daarom 
besloten om alle leerlingen volgend seizoen te laten doorgaan in hun huidige stap. Het 
examen zal worden verschoven naar december 2020. In januari 2021 zullen de leerlingen 
dan doorgaan in de volgende stap, waarvoor ze vervolgens 1,5 jaar de tijd voor krijgen.  
 
Indien u over de bovenstaande oplossing vragen heeft, neemt u dan gerust contact op via 
jeugdleider@schaakmat.org. 
 
  


