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Gemeenteraad van Heiloo wil schaaktafels in openbare ruimte

’Met schaken train je zitvlees’
is niks, dan komen mensen vergeefs.
Natuurlijk heb je ook goedkopere
setjes, maar dan heb je ook een mindere kwaliteit.’’
Waarom geen levensgroot straatschaakveld met stukken van een halve meter hoog, zoals die al 25 jaar op
het Max Euweplein in Amsterdam
staan? ,,Het Euweplein is een uitzondering. De stukken staan de hele
dag buiten, dan moet je veel sociale
controle hebben. Daar komt een
stadswacht om negen uur de kist
met de stukken opendoen en ’s
avonds doet een stadswacht ze er
weer in.’’

Openbare schaaktafels,
waar jong en oud elkaar
kan ontmoeten voor een
partijtje schaak en een
praatje. Als het aan de
gemeenteraad ligt, komen ze er in Heiloo. ,,Een
mooie manier om jong
en oud bij elkaar te brengen’’, aldus initiatiefnemer Hessel Hiemstra.
,,Goed tegen de eenzaamheid en voor de sociale cohesie.’’

Pleintjes

Henk-Jan den Ouden

Heiloo n Dat beaamt Jesús Medina
Molina, initiatiefnemer van Urban
Chess. Hij inspireert en begeleidt
sinds een jaar of vier gemeenten bij
het neerzetten van schaaktafels in
de openbare ruimte. ,,Schaken is
goed voor de concentratie, je ruimtelijk inzicht. Je leert ook dat er verschillende oplossingen zijn bij een
probleem. Welke drie mogelijkheden heb ik? En welke is de beste?’’
,,Het leek me een goed idee als
mensen bij elkaar komen om te
schaken. In het buitenland gebeurt
dat al, maar in Nederland was daar
geen cultuur voor. In 2017 ben ik begonnen met een petitie voor schaaktafels in het Máximapark in
Utrecht. Die staan er nu al een paar
jaar en het is een enorm succes, ik
kom er zelf nog steeds elke zondagochtend schaken. Inmiddels staan er
schaaktafels in nog dertig gemeenten en met ongeveer even zo veel gemeenten lopen gesprekken, onder
andere Texel, Zaanstad en Purmerend.’’

Tafeltennis
Waarom niet iets actievers, zoals een
tafeltennistafel? ,,Bij schaken is het
makkelijker om met elkaar in ge-

Besmettingen
corona vooral
in Alkmaar
Alkmaar n In de regio Alkmaar
zijn vrijdag 36 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, veertien
minder dan een dag eerder.
Het gaat om zestien positief geteste personen uit de gemeente Alkmaar, acht uit Heerhugowaard, vijf
uit Castricum, drie uit zowel Bergen
als Heiloo plus een inwoner van
Langedijk.
Dat blijkt uit actuele informatie
van het RIVM en de GGD Hollands
Noorden.
In West-Friesland is sprake van 24
nieuwe besmettingen, in de Noordkop van twintig. De teller sinds de
uitbraak medio maart vorig jaar in
Noord-Holland Noord komt daarmee op 72.207 mensen die corona
hebben gehad of nog hebben.
Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames (789 tot dusverre) of coronadoden (505) gemeld. In het
Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar
liggen nu twaalf coronapatiënten:
vier op de intensive care en acht op
verpleegafdelingen.

Jesus Medina de Molina (links) doet een zet op de openbare schaaktafel in het Máximapark in Utrecht. FOTO URBAN CHESS

sprek te raken, en dat is toch ook de
bedoeling. Bij een schaaktafel blijven passanten ook makkelijk staan,
ze maken een praatje. Jong en oud
kan zo met elkaar in contact komen.
Het is een sport die je kan beoefenen
van je zevende tot je negentigste.’’
En voor ouderen is juist dat zitten
weer belangrijk, zegt Medina. ,,Ze
wandelen naar de schaaktafel, kunnen daar een tijdje rustig zitten en
wandelen dan weer naar huis. En
voor jongeren geldt: met schaken
train je zitvlees, even geen telefoon,
even geen afleiding.’’
Vaak is er wel enthousiasme voor
schaaktafels, maar krijgt dat geen
praktisch vervolg. ,,Ik help gemeenten die plannen hebben voor schaaktafels, maar niet weten hoe dat te
doen. Je kunt niet zomaar de hardware neerzetten en dan denken, we

advertentie

zien wel. Je moet liefst een structuur
hebben, een aantal enthousiaste
mensen bij elkaar brengen. Dat
hoeft niet altijd via de traditionele
schaakverenigingen. Er zijn in Nederland 18.000 mensen die op een
schaakclub zitten en 100.000 mensen die online schaken. Die mensen
kun je ook proberen te bereiken.’’

Hufterproof
,,De tafels die wij aanbevelen zijn
van beton, dus zijn hufterproof, en
met krukjes. De stukken moeten
mensen wel zelf meenemen, dat kan
makkelijk in een rugzakje.’’
Wat kost dat nou? ,,Voor zo’n betonnen schaaktafel met twee krukken moet je ongeveer 2100 euro reEen mogelijke locatie: het Looplein bij
het winkelcentrum.
FOTO MEDIAHUIS

kenen. We bevelen wel aan er minstens drie of vier neer te zetten om
mensen bij elkaar te krijgen. Eentje

De winkeliers in winkelcentrum ’t
Loo zouden het een leuk initiatief
vinden, zegt Willem van den Berg
van de winkeliersvereniging. ,,Als
de schaaktafels in het winkelcentrum zelf komen, zou dat het best
kunnen op de pleintjes bij slagerij
Burger en bakker Zoon, of bij de Albert Heijn. Maar op dit moment
hebben we op de pleinen geen bankjes staan vanwege corona. Ik zou
met de schaaktafelseven wachten tot
de herinrichting aan de binnenkant,
die plaats gaat vinden als de Aldi supermarkt er komt.’’
De gemeente zoekt nu naar een locatie voor de schaaktafels.

