










AANTAL DEELNEMERS PER WEEK

• Er zijn 44 bezoeken te verwachten per maand, van mensen die niet
deelnemen aan de interne.

• Dat zijn ca. 11 schakers per donderdagavond
• Bovendien: meer dan 75% van de deelnemers interne zou ook naar 

de clubavond komen wanneer hij/zij geen tegenstander heeft. Dus die 
komen nog eens bovenop de 11.







Opmerkingen van respondenten
• Met een locatie die praten toestaat, dus separaat van competitie

• Leuk initiatief om een alternatief te verzinnen! Ben zelf zeer geïnteresseerd in wat jullie er van gaan maken

• Er moet een focus liggen naast de schaakcompetitie op het sociaal aspect. Vereniging betekent ook samenzijn en gezelligheid .Ondanks dat schaken onze belangrijkste 
verbindingsfactor is ,zijn sfeer bepalende activiteiten belangrijk. Als het schaken ook op een informelere basis en met gezelligheid kan worden gecombineerd is dat 
uiteraard prima.

• Ik zou afstappen van het gesloten groepen systeem. Nu kan n tegenstander zich op de dag zelf afmelden en heb je geen partij. Dat is heel frustrerend.

• Ik speel bij DJZ op donderdag, maar zoals bekend ben ik er in De Geusselt heel vaak bij de rapid-en blitztoernooien. Schaakcafé klinkt erg goed :), misschien ook mogelijk 
op dinsdag naast de training maar sowieso een idee dat me top lijkt bij veel animo! Heb je meteen ook een activiteit waar iedere nieuwe binnenkomende (huis)schaker 
direct bij kan aanschuiven.

• If not playing the Internal, I prefer to play rather more games but still with a decent time amount to spent

• Schaduwcompetitie is een goed idee!

• Ik ben voor de invoering van een flexibelere competitie zoals bv het keizer systeem. Dit vanwege regelmatige interesse van potentieel nieuwe leden die in het huidige 
statische systeem weken moeten wachten om te kunnen deelnemen. Het voorstel van een schaduwcompetitie/schaakcafe is een prima alternatief

• I'm living for some months in Maastricht, I used to play chess but without knowing the roles " just random playing" and I'd like to learn more of the planned movements ( if
this is a right term though), so technically I'm a beginner. For the last two questions I'm not familiar with all of choices, all maybe looks ok for me. last note: I joined
WhatsApp group before I come myself to attend any games because I expected that you'll mention the time and date for the "beginner games" before I come.

• Lack of access to info about the events

• Kan niet garanderen dat ik elke week kan, in samenhang daarmee ben ik geen voorstander van competitie in toernooi verband. Voorkeur gaat op dit moment uit naar 
indeling op basis van wie er is.

• Leuke enquete



Observaties

• Er is grote interesse voor een additionele activiteit op 
donderdagavond.

• Verhouding schaakcafé/schaduwcompetitie is vrijwel in evenwicht.
• Opmerkelijk slechts 15% zou willen snelschaken.
• Ca 50% zou langere partij spelen van ca. 1 uur p.p.p.p.
• Interesse voor rapid is ook aanzienlijk.



Mogelijkheden

• Zaal 1 kunnen we iedere week voor 15 euro per week huren. Optie is 
inmiddels genomen.

• Wanneer we een competitie spelen van 1 uur p.p.p.p. moeten we een 
indelingssysteem hebben en iemand die dat beheert. Voordeel is 
starten rond 20:15. Rond 22.30 is iedereen klaar. Bij een 
keizerindeling kan je ook zorgen voor een leuke ranglijst.

• Optie van 15 min p.p.p.p. met round robin indeling kan iedere week 
makkelijker ad hoc ingericht worden. Hoge mate van vrijblijvendheid. 
Iedere week een winnaar.  
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