
ROTTERDAM

SCHAAKMAT
Het is altijd zo’n mooi gezicht en zie je veel in het buitenland. Mensen in parken of op pleinen, verzamelt om 
een paar tafels, de fronzen in het voorhoofd terwijl ze diep nadenken over de gevolgen van een volgende zet.

Jesus Medina Molina uit Vleuten1 is in Nederland aanjager van het initiatief om schaaktafels te plaatsen in de 
openbare ruimte. Sinds begin 2018 hebben al meer dan 20 gemeenten hier gehoor aangegeven. Steden als 
Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Den Haag en pasgeleden ook Capelle ad IJssel hebben al 
schaaktafels op mooie openbare plekken geplaatst. 

Nu kennen wij allemaal natuurlijk wel het drukbezochte reuzen schaakbord in de hal van de Centrale 
Bibliotheek. Maar waarom zouden wij in Rotterdam ook niet in de buitenlucht schaaktafels plaatsen en zo de 
ontmoeting tussen alle leeftijden, tussen alle inkomens, tussen alle culturen mogelijk maken.
50PLUS Rotterdam wil daarom in het kader van ‘Koers van de Stad’ dat er openbare schaaktafels geplaatst 
worden in de buitenlucht van ons Rotterdam.  

JONG & OUD
Het schaken heeft positieve e�ecten op de concentratie, op het brein en de schoolprestaties van kinderen. 
Niet alle kinderen krijgen het schaken van huis uit mee, ook wordt schaken niet zomaar op scholen 
aangeboden, laat staan dat kinderen lid zijn van een schaakclub. Publieke schaaktafels in de openbare ruimte 
maken het schaken zichtbaarder en toegankelijker voor kinderen. 

Ook voor ouderen zou dit een �jne verzamelplek zijn om met anderen een spel te schaken. Wanneer er 
eenmaal een paar mensen aan het schaken zijn, creëert dit belangstelling en uiteindelijk komen er vanzelf 
mensen omheen staan kijken of een praatje maken. Zo wordt dit ook weer een natuurlijke ontmoetingsplek 
en houdt dit het sociale leven van onze ouderen in stand. Het helpt om eenzaamheid tegen te gaan en 
schaken draagt ook bij aan het �t houden van het brein.

Na de afgelopen coronaperiode waar spelletjes spelen synoniem stond aan thuis zitten, afzonderen van de 
buitenwereld en dus meer eenzaamheid, zouden de schaaktafels in de buitenlucht iedereen na deze 
coronapandemie weer kunnen samenbrengen.

Openbare schaaktafels faciliteren een samenkomen en verenigen van jong en oud. Hoe �jn zou het zijn als 
iedereen op deze manier verbinding kunnen zoeken en nader tot elkaar kunnen komen? En dat met een spel 
dat goed is voor de sociale contacten, voor de cohesie en integratie in de samenleving én voor de mentale 
gezondheid? 50PLUS Rotterdam gaat hiervoor; SCHAAKMAT!

UITVOERING
50PLUS Rotterdam wil als start van dit initiatief dat er 10 schaaktafels worden geplaatst in Rotterdam. Deze 
tafels zouden bijvoorbeeld op de volgende plekken kunnen staan: De Coolsingel, bij de Laurenskerk, 
Schouwburgplein/De Doelen, Centraal Station, Vroesenpark, Kralingse bos, Euromastpark, Zuiderpark, 
Afrikaanderplein, etc.

De wens is ook dat er een combinatie aan tafels geplaatst worden, net zoals in Capelle (zie bijlage ter 
illustratie), tafels die ruimte bieden voor 2 à 3 paren, oftewel 2 à 3 schaakborden. Maar ook tafels met één 
schaakbord zodat mensen met een rolstoel of scootmobiel ook makkelijk plaats kunnen nemen.

De kans is groot dat zodra men de tafels heeft ontdekt mensen zelf hun schaakset mee zullen nemen. Maar 
50PLUS Rotterdam wil ook graag dat het spel voor iedereen toegankelijk blijft. Als de gemeente met lokale 
ondernemers (in de buurt van de schaaktafels) afspraken kan maken om de schaakset gratis beschikbaar te 
stellen voor mensen die willen spelen of tegenover bijvoorbeeld een borgstelling, zorgen wij er met z’n allen 
voor dat dit spel ook voor iedereen toegankelijk wordt en blijft.

KOSTEN
De prijs van een betonnen schaaktafel start rond de € 1500 wanneer het om een tafel van twee personen gaat. 
De prijs kan oplopen naar € 2000 als het gaat om een tafel voor meerdere personen. 50PLUS Rotterdam zou 
graag haar ‘Koers van de stad’ budget van € 22.222 volledig willen besteden aan deze schaaktafels. En 
misschien willen de andere fracties eventuele restbedragen uit hun ‘Koers van de stad’ budget ook doneren 
aan deze schaaktafels?

OPENING
Als feestelijke opening van de schaaktafels stelt 50PLUS Rotterdam voor dat er een Schaaktoernooi wordt 
georganiseerd. Een toernooi tussen scholieren en senioren die geopend wordt door onze burgervader. 

SPECIALE EDITIE
De ultieme toevoeging aan deze schaaktafels is natuurlijk een schaakset, een speciale editie, een Rotterdamse 
editie. Een schaakset die de iconische architectuur van Rotterdam weergeeft in de silhouetten van zijn 
pionnen en misschien wel een weergave van de Rotterdamse kaart op het schaakbord (Zie bijlage ter 
illustratie).
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