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INLEIDING  
Deze paper gaat over mensen met een beperking binnen het thema vrije tijd en meer specifiek 

schaken. Waarom is er voor schaken gekozen? Omdat schaken een vrijetijdsactiviteit is die 

zeer toegankelijk oogt voor mensen met verschillende beperkingen. In deze paper gaan we 

ons richten op mensen met een fysieke beperking. In het algemeen ondervinden we dat er 

weinig literatuur over dit thema bestaat. Bijna alle onderzoeken die gebeurd zijn rond dit thema 

gaan over mensen met een visuele beperking. Het is ook niet onlogisch dat de literatuur vooral 

over schaken met een visuele beperking gaat, aangezien daarbij ook de duidelijkste 

aanpassingen moeten gebeuren. In de paper zal eerst een internationaal kader geschetst 

worden dat zich voornamelijk zal toespitsen op hoe het schaken georganiseerd is voor 

mensen met een fysieke beperking. Daarna wordt er verwezen naar een studie uit Nederland 

rond schaken met een visuele beperking. Daarop volgend leggen we de aanpassingen uit die 

nodig zijn voor mensen met een visuele beperking. Vervolgens gaan we ons toespitsen op 

Vlaanderen. We schetsen eerst kort hoe het schaken georganiseerd is in Vlaanderen voor 

mensen met een fysieke beperking. Daarna kijken we nogmaals naar literatuur. Dit doen we 

aan de hand van de masterproef van Verlinde (2012). Dit onderzoek bekijkt schaken vanuit 

een orthopedagogisch standpunt en is op dat vlak een pionier. Er bestond wel al literatuur 

over schaken en onderwijs, maar nog nooit was ernaar gekeken vanuit een orthopedagogisch 

standpunt. De thesis is een onderzoek naar de beleving van het schaken door personen met 

een beperking en/of label in Vlaanderen. Daarna gaan we nog enkele interviews en 

getuigenissen uit Vlaanderen bespreken die in functie van deze paper zijn uitgevoerd.  

I. INTERNATIONAAL  

Internationaal kader  

Voor het internationaal schaken bestaat er een federatie, namelijk de FIDE (Federation 

International Des Echecs). Deze is gesticht in 1924 in Parijs en is erkend door het International 

Olympic Committee als een Internationale sportfederatie in 1999 (FIDE - World Chess 

Federation, 2009). Zij bepalen de regels van het schaken waar iedereen zich dient aan te 

houden op toernooien. Tevens hebben zij specifieke regels opgesteld voor mensen met een 

visuele beperking. 

 

Internationaal bestaat er ook een schaakcomité specifiek voor mensen met een beperking 

namelijk DIS wat staat voor FIDE Commission for the Disabled (FIDE Commission for 

Disabled (DIS) meeting, 2016). Zij zorgen onder andere voor de organisatie van het 

wereldkampioenschap voor mensen met een beperking dat in 2017 voor de derde keer 

plaatsvond, tevens vond in 2017 voor de eerste keer een wereldkampioenschap voor mensen 

met een beperking onder twintig jaar plaats. Naast het DIS bestaat er ook een schaakcomité 

specifiek voor mensen met een visuele beperking namelijk de IBCA wat staat voor 

International Braille Chess Association (Welcome to the official website of IBCA, 2009) en een 

schaakcomité specifiek voor mensen die doof zijn, het ICCD, International Chess Commitee 

for the Deaf (About the ICSD, 2017).  

 

Het hoofddoel van de IBCA is om schaken te promoten voor blinden en mensen die visueel 

beperkt zijn over de hele wereld. Zestig landen zijn lid van deze associatie waaronder België. 
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Naast het promoten van schaken als sport voor mensen met een visuele beperking, houdt het 

IBCA zich bezig met het organiseren van toernooien. Zo zal in juli 2018 het IBCA 

Wereldkampioenschap voor schaakteams voor blinden en visuele beperkten plaatsvinden in 

Bulgarije, in augustus 2018 zal het IBCA Jeugd Wereldkampioenschap schaken voor blinden 

en visueel beperkten in Polen georganiseerd worden en in oktober 2018 het IBCA-

wereldkampioenschap schaken voor individuen in Griekenland. Tevens bestaat er een 

Olympiade voor blinden en slechtzienden. (Forthcoming Tournaments, 2009). Een olympiade 

is binnen de schaakwereld te vergelijken met de olympische spelen voor andere sporten. De 

reguliere olympiade wordt georganiseerd om de twee jaar, de Olympiade voor blinden en 

slechtzienden vindt om de vier jaar plaats (Van Delft, 2013).  

Het ICCD zet zich op zijn beurt in voor het promoten van schaken voor mensen die doof zijn. 

Zo hebben ze zeer recent (17/07/2017) bereikt dat schaken erkend wordt als een sport voor 

de ICSD (International Committee of Sports for the Deaf) en mogen ze meedoen vanaf 2019 

aan de ICSD Winter Deaflympics. Net als het comité voor mensen met een visuele beperking, 

organiseert het ICCD ook toernooien specifiek voor mensen die doof zijn. Zo zal in 2018 voor 

de 18de keer de Olympiade voor doven georganiseerd worden (About the ICSD, 2017).  

 

Naast het organiseren van toernooien sturen zowel het IBCA en het ICCD soms ploegen uit 

naar andere toernooien. Zo wordt er op de reguliere olympiade naast een ploeg van elk land 

ook ploegen voorzien vanuit de verschillende comités voor mensen met een beperking 

(Herzog, 2016). Zo was er op de laatste olympiade een ploeg van het ICCD (The international 

chess committee of the deaf, 2016), een ploeg van de IPCA (International Physically Disabled 

Chess Association (IPCA, z.d.) en een ploeg van de IBCA (Welcome to the official website of 

IBCA, 2009). 

 

In sommige landen bestaat er ook nog een specifieke schaakvereniging voor blinden of 

visueel beperkten. Zo bestaat er in Nederland het NSVG, de Nederlandse Schaakvereniging 

van Visueel Gehandicapten (Welkom op de website van de NSVG, z.d.) en in India bestaat er 

het AICFB,  All India Chess Federation for the Blind (Welcome to All India Chess Federation 

for the Blind, z.d.). Deze verenigingen hebben als doel schaken te bevorderen en te promoten 

voor mensen met een visuele beperking, het voorzien van aangepast materiaal, etc. Zo 

organiseert het NSVG jaarlijks het Open NSVG-kampioenschap wat de bedoeling heeft om 

de integratie van blinden en slechtzienden meer te bevorderen (Van Delft, 2013). Een bekend 

toernooi dat wordt ingericht voor mensen die blind zijn is het IBIS-schaaktoernooi in 

Nederland. IBIS staat hier voor Internationaal Blinden Integratie Schaaktoernooi. Hierbij draait 

het om integratie door middel van schaken (IBIS Schaaktoernooi Haaksbergen, 2015). Het 

toernooi zal in 2018 voor de 44e keer gehouden worden (ten Vregelaar, z.d.). Zij gaan van het 

principe uit dat schaken bij uitstek een sport is waarbij ‘niet-gehandicapten’ en ‘gehandicapten’ 

het tegen elkaar kunnen opnemen zonder dat het als oneerlijk ervaren wordt.  

 

http://www.aicfb.org/
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Internationale literatuur  

Zoals in de inleiding al aangehaald, is er zeer weinig onderzoek gebeurd naar dit onderwerp. 

Internationaal hebben we een nuttig onderzoek gevonden over dit thema. Namelijk een 

kleinschalige studie van de Nederlandse psycholoog Karel Van Delft over schaken en mensen 

met een visuele beperking. Voor deze studie werden meerdere mensen geïnterviewd. Uit de 

interviews komt naar voren dat schaken wordt ervaren als een integratieve sport. Je kan er 

aan participeren ondanks je handicap. Tevens wordt het als een goede manier gezien om 

sociale contacten te onderhouden. Zo zegt een van zijn geïnterviewden dat je bij schaken 

betrokken wordt bij het verenigingsleven. Uit een ander interview kwam naar voren dat het 

voordeel van schaken is dat je tegen mensen zonder beperking kan schaken zonder dat er 

echt een groot prestatieverschil is, wat in andere sporten vaak onmogelijk is. In de studie 

komen obstakels naar voren die mensen met een visuele beperking ervaren wanneer ze 

schaken. Het eerste obstakel dat wordt aangehaald is transport. Om op een schaaktoernooi 

te raken zijn ze vaak afhankelijk van anderen qua vervoer. Een ander obstakel dat wordt 

ervaren is dat sommige spelers zonder beperking weigeren zich aan te passen wanneer ze 

spelen tegen iemand met een visuele beperking. Zo wordt er gevraagd om de zetten van de 

persoon met een visueel beperking zelf uit te voeren en je zetten aan te kondigen. Later in 

deze paper wordt hier verder op ingegaan.  

Aanpassingen voor mensen met een visuele beperking  

Er zijn enige aanpassingen vereist voor mensen met een visuele 

beperking. Zo zijn er enkele fysieke aanpassingen aan het 

schaakbord. De zwarte velden liggen ongeveer 3 mm hoger dan 

de witte zodat het verschil tussen de kleuren gevoeld kan 

worden. In elk veld is een gat gemaakt en in elk stuk zit een pin 

zodat de stukken vast kunnen worden gemaakt, zie figuur 1. Elk 

zwart stuk heeft een pin van boven zodat ook het verschil tussen 

zwarte en witte stukken duidelijk is. Volgens de algemene 

FIDE-regels is het verboden om tijdens het schaken je stukken 

aan te raken. Indien je dit doet, moet je spelen met het stuk. 

Daarom was het nodig om specifieke regels te maken voor 

mensen met een visuele beperking zodat zij wel hun stukken 

mogen voelen zonder hier mee te moeten spelen. Ook voor de 

schaakklok zijn aanpassingen nodig. De niet-elektronische 

klokken zijn voorzien van open, voelbare wijzerplaten. De elektronische klokken kunnen 

spreken. De persoon met een visuele beperking krijgt de tijd dan door via een oortelefoontje, 

een persoon zonder visuele beperking kan de tijd aflezen van de klok (Schaken met visueel 

gehandicapten, 2015). In de bijlage vindt u een opsomming van alle specifieke regels die door 

de FIDE zijn opgesteld (Rules of chess, 2009). 

 

 

  

Figuur 1. Overgenomen uit 
Kleine braille schaakbord met 
stukken, voel schakset van 
Spelletjesgigant, 2009-2017 
(http://spelletjesgigant.nl/index.
php?action=article&aid=15&gro
up_id=&lang=nl#.Wgb3BGjWy
M9). Copyright © 2009 - 2017 
Spelletjesgigant.nl 

Figuur 1. Overgenomen uit 
Kleine braille schaakbord met 
stukken, voel schakset van 
Spelletjesgigant, 2009-2017 
(http://spelletjesgigant.nl/index.
php?action=article&aid=15&gro
up_id=&lang=nl#.Wgb3BGjWy
M9). Copyright © 2009 - 2017 
Spelletjesgigant.nl 

http://spelletjesgigant.nl/index.php?action=article&aid=15&group_id=&lang=nl#.Wgb3BGjWyM9
http://spelletjesgigant.nl/index.php?action=article&aid=15&group_id=&lang=nl#.Wgb3BGjWyM9
http://spelletjesgigant.nl/index.php?action=article&aid=15&group_id=&lang=nl#.Wgb3BGjWyM9
http://spelletjesgigant.nl/index.php?action=article&aid=15&group_id=&lang=nl#.Wgb3BGjWyM9
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II. VLAANDEREN  

Vlaams kader  

Op nationaal niveau bestaat er een schaakfederatie voor mensen met een visuele beperking 

namelijk het BSFVG, Belgische schaakfederatie voor visueel gehandicapten (Welkom op 

onze website!, 2017). Op Vlaams niveau wordt er echter niets georganiseerd voor mensen 

met een fysieke beperking die willen schaken. Vlaanderen beschikt over geen enkele 

overkoepelende organisatie. Wel zijn er drie schaakclubs te vinden die zich richten naar 

mensen met een visuele beperking. Respectievelijk in Brugge (Schaakkring De Burg, z.d.), 

Gent, Koornvrienden (Getuigenis, 2017), en Halle (Welkom op de website van schaakkring 

De Zwarte Dame, 2017). Interessant om te zien is dat op internationaal gebied Vlaanderen 

qua schaakniveau bij de zienden geen wereldtop is, maar dat qua schaken bij de 

slechtzienden er al enkele mooie prestaties zijn behaald. Zo werd er in 1999 de wereldtitel 

gewonnen voor slechtzienden bij de jeugd. Dit kampioenschap werd bovendien georganiseerd 

in Vlaanderen met de steun van prinses Astrid (Piet Devos ontpopte zich tot een vaardig 

schaker, 1999). In 2001 en 2005 werd zilver behaald bij het wereldkampioenschap voor 

slechtzienden bij de vrouwen (Depraetere, 2001; IDH,2005).  

Vlaamse literatuur  

Voor de Vlaamse literatuur hebben we een masterproef die vanuit een orthopedagogisch 

standpunt kijkt naar schaken. Het onderzoek gaat na hoe mensen met een beperking en/of 

label de schaakwereld in Vlaanderen beleven qua toegankelijkheid en participatie. Waarbij 

toegankelijkheid werd onderverdeeld in vijf subthema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

bruikbaarheid, bereikbaarheid en begrijpbaarheid. In het algemeen stelt men dat de eerste 

drie positief worden ervaren en er zich bij de twee laatste soms problemen voordoen. In het 

onderzoek komt naar voren dat iedereen tevreden is over de beschikbaarheid qua schaken 

in Vlaanderen. De toernooien en clubavonden vallen op goede momenten en ook is er de 

mogelijkheid om te schaken via het internet. Ook over de betaalbaarheid van het schaken is 

men tevreden. De inschrijvingskost van de club en van de toernooien worden goed 

bevonden. Men zegt dat vaak de verplaatsingskosten nog het duurst zijn aan het schaken. 

Onder de bruikbaarheid verstond men bij dit onderzoek of het schaakaanbod voor de 

schakers goed is. Ook hier is men positief over. Er wordt een kleine kanttekening gemaakt 

dat niet iedereen aan alles kan participeren. Zo blijkt dat bijvoorbeeld snelschaken niet voor 

iedereen mogelijk is. Bij de bereikbaarheid zijn meerdere opmerkingen gegeven. Globaal 

wordt dit positief bevonden, maar er duiken wel enkele problemen op. Zo mag er meer 

rekening gehouden worden met mensen die met het openbaar vervoer komen en zou dit 

beter aangegeven mogen worden vanuit de clubs zelf. Een ander probleem is dat soms de 

infrastructuur van de clubs of toernooizalen niet aangepast is aan de noden voor iemand 

met een beperking. Dit verschilt echter van club tot club en van toernooi tot toernooi. Een 

laatste probleem dat werd aangekaart bij bereikbaarheid is dat men vaak afhankelijk is van 

anderen bij het vinden en het bereiken van de club of het toernooi. Het laatste subthema dat 

aan bod kwam bij toegankelijkheid is begrijpbaarheid. Hier wordt de informatie die gegeven 

wordt en de communicatie bedoeld. Bij dit onderwerp waren de meningen verdeeld. 

Sommigen ervaren geen problemen, anderen wel. Zo verschilt de communicatie per club en 

zou dit in bepaalde clubs veel beter kunnen. Andere hinder die werd ondervonden binnen dit 
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subthema is de duidelijkheid van websites of boeken. Hier zou in de toekomst meer 

aandacht aan mogen gegeven worden volgens sommige respondenten. 

  

Het andere grote luik in deze thesis was participatie. In de thesis kwam naar voren dat de 

participatie van mensen met een beperking hoog is bij het schaken. Zoals al eerder 

vernoemd in deze paper kwam er naar boven dat personen met een visuele beperking 

verschillende struikelblokken ondervinden. Maar hier werd door de FIDE aan tegemoet 

gekomen door een apart reglement. Binnen het thema participatie kwamen een viertal 

barrières ter sprake. De eerste drie zijn enkel van toepassing op mensen met een visuele 

beperking, de laatste is algemener. De eerste is dat het moeilijk is voor mensen met een 

visuele beperking om deel te nemen aan snelschaakpartijen, dit zijn partijen waarbij beide 

tegenstanders over niet veel tijd beschikken. Bovendien is het volgen van andere partijen 

moeilijk tot onmogelijk. Ten tweede is er soms gebrek aan aangepast materiaal. Een derde 

barrière is dat er soms discussie is bij de interpretatie van de aangepaste reglementen voor 

mensen met een visuele beperking. Zo is er onduidelijkheid over assistentie en wie daarvoor 

zou moeten zorgen. De laatste barrière gaat over onaangepaste lessen. Zo weten lesgevers 

soms niet hoe ze moeten omgaan met iemand met een beperking en hoe ze hun lessen 

hieraan zouden kunnen aanpassen.  

 

Naast de twee grote luiken van het onderzoek kwamen nog enkele andere thema’s aan bod. 

Zo wordt er gevraagd naar het belang van schaken voor de respondenten. Hierin waren de 

meningen verdeeld: voor sommigen is het onmisbaar, anderen hadden dan al weer jaren 

niet geschaakt. Bij de bevraging welke betekenis ze aan schaken geven waren er vijf grote 

lijnen te onderscheiden. Om te beginnen benaderen velen het vanuit het logische en 

wiskundige standpunt. Hierbij aansluitend gaven ze ook de betekenis eraan dat het een 

training is voor de hersenen en het geheugen. Velen gaven ook aan dat ze de esthetiek van 

het spel waarderen en hun creativiteit erin kwijt kunnen. Sommigen gaven het ook de 

betekenis van sport. De laatste betekenis die eraan gegeven werd, is dat schaken ervaren 

wordt als iets dat je vooruit kan helpen op sociaal gebied, op gebied van zelfvertrouwen etc. 

Een thema dat op de laatste betekenis verder bouwt, is het sociale aspect. Uit het 

onderzoek blijkt dat het sociale aspect een belangrijk onderdeel is van het schaken. Voor 

sommigen is het zelfs de hoofdmotivatie om naar de schaakclub te gaan of om toernooien te 

spelen. Schaken helpt bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Tevens blijkt uit de 

interviews dat de schaakwereld als tolerant wordt gezien en dat er sprake is van weinig 

vooroordelen.  

 

Bovendien heeft niemand negatieve ervaringen wanneer ze spreken over hun beperking.  
Op het gebied van inclusie en integratie wordt schaken goed beoordeeld. Enkelen vinden 
zelfs dat de schaakwereld een schoolvoorbeeld is voor de maatschappij op het vlak van 
inclusie. De respondenten vinden het belangrijk dat binnen het schaken een gelijkwaardige 
relatie bestaat. Of je nu een beperking hebt of niet, je kan de match winnen. Bij het thema 
over aanpassing kwam naar voren dat bijna iedereen zo zelfstandig mogelijk wil 
functioneren binnen de schaakwereld. Indien gewenst maken ze gebruik van hulpmiddelen.  

Getuigenissen 

Naast het zoeken van verschillende literatuur en sites bezocht te hebben, is er voor deze 

paper gezocht naar ervaringen en getuigenissen van mensen in Vlaanderen in verband met 
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het thema. Er is zowel naar ervaringen gevraagd van mensen die zelf geen fysieke beperking 

hebben, maar die op een of andere manier hier mee in contact kwamen als naar ervaringen 

van mensen die zelf een fysieke beperking hebben. We hebben de getuigenissen 

onderverdeeld in twee categorieën. De eerste categorie gaat over mensen met een visuele 

beperking, de tweede categorie gaat over mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.  

 

Voor de categorie over mensen met een visuele beperking zijn er twee mensen geïnterviewd 

die zelf een visuele beperking hebben. Respectievelijk een man en een vrouw. Bovendien 

hebben we ook nog een getuigenis van iemand die weigerde te spelen tegen iemand met een 

visuele beperking.  Om te beginnen gaan we nog even terugkoppelen naar wat eerder vermeld 

is. In Vlaanderen bestaan er drie schaakclubs die zich richten op mensen met een visuele 

beperking. Voor deze paper hebben we er een uitgelicht namelijk de schaakkring ‘De Zwarte 

Dame’ gelegen in Halle. De club promoot schaken voor slechtziende spelers. Ze willen 

duidelijk maken dat je ondanks een visuele beperking heel goed kan leren schaken (BKH, 

2011). Op hun website is er een hele pagina gewijd aan schaken met visueel gehandicapten. 

Hierop wordt besproken hoe visueel gehandicapten schaken, hoe het materiaal is aangepast, 

hoe de zetten gaan, hoe er omgegaan wordt met de tegenstander, hoe het noteren van de 

partij gaat en worden de specifieke regels van de FIDE toegelicht (Schaken met visueel 

gehandicapten, 2017). De club organiseert tevens soms een integratieschaaktoernooi. Hier 

doen zowel goed- als slechtziende schakers aan mee met een verhouding van ongeveer 50-

50 (Van Rompaey, 2016). Voor deze paper is iemand geïnterviewd die aan de wieg stond bij 

de oprichting van deze club. De persoon is zelf visueel beperkt en vertelde het volgende:  

 

“De schaakkring De Zwarte Dame is in 1992 in Halle opgericht. Daarvoor zat ik in een 

club in Gent, maar dat was wat ver. In het begin was de club speciaal voor mensen 

met een visuele beperking. Toen waren we met een zes- à achttal leden. Daarna 

wilden we meer inspelen op integratie en werd de club voor iedereen toegankelijk. 

Tegenwoordig zijn er meer zienden dan mensen met een visuele beperking. 

Momenteel hebben we een 31-tal leden waarvan 7 leden met een visuele beperking. 

De club heeft een 15-tal jeugdspelers waaronder een met een visuele beperking. Voor 

zienden is het interessant in de club omdat ze zo zien hoe mensen met een visuele 

beperking schaken. Sinds 2008 organiseren we ook een jeugdtoernooi.” (Getuigenis 

9 november 2017)  

 

Deze persoon vertelde tevens over haar ervaring met de interclub. Dit is de nationale 

interclubcompetitie van de Koninklijke Belgische Schaakbond. Zo is er een ploeg van de 

Zwarte Dame waarin drie van de vier spelers een visuele beperking hebben. Daarom laten 

ze ongeveer week van tevoren weten aan de tegenstander dat er een mogelijkheid bestaat 

dat ze spelen tegen iemand met een visuele beperking zodat zij zich daarop kunnen 

voorbereiden.  

 

Meer persoonlijk vertelde deze persoon over haar ervaringen met de olympiades. Ze vertelt 

hier over de reguliere olympiades en dus niet degene die speciaal voor visueel beperkte 

mensen georganiseerd worden. Ze heeft meermaals meegedaan aan dit toernooi. Soms 

voor de Belgische ploeg, soms voor de ploeg van IBCA (International Braille Chess 

Association). Het grootste verschil tussen beide ploegen was dat binnen de IBCA-ploeg er 

meer bij elkaar werd gebleven. Dit vond ze erg logisch omdat mensen met een visuele 
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beperking elkaar niet zo snel terugvinden. Ondanks dat ze dus soms vaker alleen was bij de 

Belgische ploeg zegt ze dat ze ook daar goed werd opgevangen en begeleid. Ze zorgde 

ervoor dat ze met iemand afsprak om ergens naartoe te gaan. Binnen de Belgische ploeg 

was ze de enige met een visuele beperking, maar iedereen had er begrip voor. Over het 

algemeen vindt ze de schaakwereld zeer begripvol. In haar schaakcarrière is het slechts 

tweemaal voorgekomen dat iemand weigerde te spelen of moeilijk deed.  

 

De mannelijke respondent die een visuele beperking heeft, vertelt een soortgelijk verhaal. Ook 

hij vindt dat de schaakwereld begripvol is. Hij meent dat slechts op 1 van 100 partijen er een 

discussie ontstaat. Hij vindt dat het verwaarloosbaar is, omdat het zo weinig voorkomt. Hoewel 

hij de schaakwereld als open ervaart, vindt hij niet dat dit meer is dan in de rest van de 

maatschappij. Niet iedereen is binnen de schaakwereld sociaal, maar met verschillende 

mensen heeft hij wel goed contact zoals zijn clubgenoten. Iets negatiefs dat hij ervaart aan 

visueel beperkt te zijn bij het schaken, is wanneer zijn eigen partij snel gedaan is en de partijen 

rondom hem nog niet. Ziende spelers gaan dan naar de omliggende borden kijken wat voor 

hem zeer moeilijk is. Tevens kan hij niet spreken met anderen omdat iedereen nog aan het 

schaken is. (Getuigenis 24 oktober 2017) 

 

De vrouwelijke respondent vindt dat schaken dé sport bij uitstek is qua integratie. Omdat bijna 

alle andere sporten onmogelijk zijn voor iemand die visueel beperkt is, dit is zeker het geval 

bij balsporten. Schaken is wel mogelijk mits enige aanpassing. De mannelijke respondent 

spreekt hier van een genuanceerd verhaal. Zo is het bij het schaken veel makkelijker om je te 

integreren dan bij voetbal of tennis, maar vindt hij niet dat het alleen maar een positief verhaal 

is.  

 

Beide respondenten kregen de vraag of ze een schaakpartij een eerlijk gevecht vinden 

wanneer de ene speler een visuele beperking heeft en de andere niet.  Allebei zijn ze van 

mening dat de ziende speler in het voordeel is. Maar dat het niet zo’n groot verschil is. Zo is 

het moeilijker voor iemand met een visuele beperking om het overzicht te behouden. Ook in 

tijdnood is de ziende speler bevoordeeld.  

 

De vrouwelijke respondent gaf nog mee dat het voorbereiden voor een partij tegenwoordig 

makkelijker is dan vroeger. Vroeger was de persoon met een visuele beperking hierin veel 

meer benadeeld. Zo werd er altijd met boeken voorbereid, wat voor iemand met een visuele 

beperking heel moeilijk is. Zo moesten de boeken in braille worden gemaakt, groter gedrukt 

of voorgelezen worden. Tegenwoordig kan men voorbereiden via het internet wat het allemaal 

makkelijker maakt.  

 

Uit de verschillende getuigenissen van personen met een visuele beperking en uit de 

literatuur blijkt dat een tegenstander soms weigert te spelen tegen iemand die visueel 

beperkt is. Omdat dit geen zwart-witverhaal is, hebben we ook de getuigenis gevraagd van 

iemand die zelf weigerde te spelen tegen iemand die visueel beperkt is. Het voorval deed 

zich voor tijdens een officiële partij. Deze persoon weigerde te spelen omdat hij dan zelf de 

zetten zou moeten uitvoeren van zijn tegenstander en de klok van de tegenstander zou 

dienen in te drukken. Om dit te weigeren had hij twee redenen. Ten eerste zou hij bij een 

verkeerde uitvoering verantwoordelijk zijn. Ten tweede zou het zijn aandacht afleiden, indien 

hij de zetten van zijn tegenstander dient uit te voeren en de klok voor zijn tegenstander dient 



10 

in te drukken. Hij zou niet geweigerd hebben, moest er assistentie aanwezig zijn geweest. 

Bovendien zou hij er geen problemen mee hebben om tegen iemand te spelen die visueel 

beperkt is zolang hij daar zelf geen problemen van zou ondervinden.  (Getuigenis 21 oktober 

2017) 

 

In de tweede categorie gaan we het hebben over personen met een fysieke beperking die niet 

visueel beperkt zijn. We denken hier vooral aan mensen in een rolstoel. Een eerste getuigenis 

is van iemand die begin jaren 2000 een clubgenoot was van iemand in een rolstoel. Daarnaast 

waren ze ook ploeggenoten tijdens de interclub (de nationale interclubcompetitie van de 

Koninklijke Belgische Schaakbond.) 

 

“Bij de clubavonden was er nooit echt een probleem, de club was wel afgestemd op 

zijn rolstoel. Maar hij had wel vaker moeilijkheden bij de interclub. Hij belde altijd op 

voorhand naar de club waar we moesten gaan spelen om te vragen of het 

rolstoelvriendelijk was. In Vlaanderen was dit vaak geen probleem omdat het meestal 

doorging in een cultuurcentrum, maar naar Wallonië kon hij vaak niet mee omdat dit 

vaak in cafés was die niet rolstoelvriendelijk waren.” (Getuigenis 21 oktober 2017)  

 

Een volgende getuigenis (7 november 2017) is van iemand die zelf een fysieke beperking 

heeft. Hij geeft vier betekenissen aan schaken voor hem. Ten eerste ziet hij schaken als 

ontspanning. Een tweede betekenis die hij geeft, is dat hij er zich in kan uitleven. Een derde 

is dat schaken ervoor zorgt dat hij nieuwe mensen kan leren kennen. De laatste betekenis 

houdt in dat hij op plaatsen komt waar hij anders nooit zou komen. Zijn mooiste herinnering 

van zijn schaakcarrière is dat hij in 2015 samen met een vriend die ook een fysieke beperking 

heeft het mocht opnemen tegen Anatoli Karpov, een van de meest legendarische schakers 

aller tijden.  

 

De laatste respondent zit in een rolstoel en heeft problemen met praten. Voor hem is de 

schaakwereld echt een voorbeeld voor de rest van de maatschappij qua integratie. Binnen 

de schaakwereld wordt hij gezien als een schaker van redelijk niveau die toevallig in een 

rolstoel zit. Hij vertelt dat hij in de maatschappij zich altijd moet bewijzen "Hij beweegt en 

praat zo raar, hij zal wel mentaal ook niet in orde zijn". Binnen de schaakwereld in België en 

Vlaanderen is hij gekend. Als er dan personen komen schaken die hem nog nooit gezien 

hebben, en zij zien dat 90% van de andere schakers normaal tegen hem doen, doen zij dat 

ook. Hij zegt ook dat het helpt dat er direct een gezamenlijk gespreksonderwerp namelijk 

schaken is wat een enorme "ijsbreker" is. Hoewel hij vindt dat de schaakwereld een 

voorbeeld is qua integratie, maakt hij wel de kanttekening dat er ook binnen de 

schaakwereld mensen zijn die er niets van snappen. Maar die vindt hij eerder 

uitzonderingen. Wat hij aangenaam vindt, is dat hij niet positief beoordeeld wordt omwille 

van zijn handicap. Indien hij een slecht interclubjaar heeft, zal hij net als iedereen in een 

slechtere ploeg komen te zitten het volgende jaar. Binnen zijn club wordt er ook zo weinig 

mogelijk rekening gehouden met zijn speciale noden. Ze zullen eerst alles regelen en indien 

er zich problemen voordoen dan pakken ze deze aan. Net als de eerste getuigenis binnen 

deze categorie, vertelt hij dat het zich soms voordoet dat het voor hem onmogelijk is om te 

kunnen spelen tijdens de interclub omdat sommige clublokalen niet toegankelijk voor hem 

zijn. Ondanks zijn positiviteit over schaken vermeldt hij wel nog dat zonder zijn vrienden, 
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ouders en clubgenoten het onmogelijk zou zijn om zijn hobby op een deftige manier uit te 

oefenen. (Getuigenis 2 november 2017)  

 

BESLUIT 

 

In de inleiding wordt vermeld dat schaken toegankelijk oogt voor mensen met een fysieke 

beperking. Door de literatuur en de getuigenissen kunnen we concluderen dat dit effectief zo 

is. Binnen de schaakwereld zijn er voldoende voorbeelden van mensen met een fysieke 

beperking die ondanks enkele hindernissen kunnen participeren mits er  enige aanpassingen 

worden doorgevoerd. Internationaal zien we dat hieraan aandacht wordt gegeven. Zo heeft 

de overkoepelende schaakorganisatie FIDE speciale regels opgesteld voor mensen met een 

visuele beperking. Bovendien is er een schaakcomité voor mensen met een fysieke beperking 

en zijn er verschillende comités die zich inzetten voor specifieke fysieke beperkingen. In 

Vlaanderen bestaan geen comités die zich hier specifiek voor inzetten. Wel zijn er vier 

schaakclubs die zich richten tot mensen met een visuele beperking. Ondanks dat het een 

interessant thema is, merken we op dat er nog niet veel onderzoek naar gebeurd is. Een 

onderzoek van eigen bodem was pionier om schaken te bekijken vanuit een 

orthopedagogische invalshoek.  

Vanuit de literatuur en de getuigenissen kunnen we besluiten dat velen vinden dat schaken 

een voorbeeld is qua integratie voor de maatschappij.  
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BIJLAGE  

 

1. Specifieke schaakregels voor mensen met een visuele beperking  

 

Bron: Miscellaneous, E. (z.d.). Handbook. Geraadpleegd op 9 november 2017, van  

https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=33&view=category 

 

Supplement to the FIDE Rules of Play 

Competitive games between visually handicapped and sighted players and between 

visually handicapped players. 

  Tournament directors shall have the power to adapt the following rules according to local 

circumstances. In competitive chess between sighted and visually handicapped players 

(legally blind) either player may demand the use of two boards, the sighted player using 

a normal board, the visually handicapped player using one specially constructed. The 

specially constructed board must meet the following requirements: 

1. at least 20 by 20 centimeters; 
2. the black squares slightly raised; 
3. a securing aperture in each square; 
4. every piece provided with a peg that fits into the securing aperture; 
5. pieces of Staunton design, the black pieces being specially marked. 

The following regulations shall govern play: 

1. The moves shall be announced clearly, repeated by the opponent and executed on his 

board. To make the announcement as clear as possible, the use of the following names is 

suggested instead of the corresponding letters, algebraic notation to be used: 

A-Anna 

B-Bella 

C-Cesar 

D-David 

E-Eva 

F-Felix 

G-Gustav 

H-Hector 

Ranks from white to black shall receive the German numbers: 

1-eins 

2-zwei 

3-drei 

4-vier 

5-funf 

6-sechs 

7-seiben 

8-acht 

Castling is announced "Lange Rochade" (German for long castling) and "Kurze Rochade" 

(German for short castling). 

The pieces bear the names: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer 

When promoting a pawn the player must announce which piece is chosen. 

https://www.fide.com/handbook?option=com_handbook&id=5&view=section&Itemid=
https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=33&view=category
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2. On the visually handicapped player's board a piece shall be considered "touched" when it 

has been taken out of the securing aperture. 

3. A move shall be considered "executed" when: 

1. in the case of a capture, the captured piece has been removed from the board of 

the player whose turn it is to move; 
2. a piece is placed into a different securing aperture; 
3. the move has been announced. 

Only then the opponent's clock shall be started. 

As far as points 2 and 3 are concerned the normal rules are valid for the sighted player. 

4. A specially constructed chess clock for the visually handicapped shall be admissable. It 

shall incorporate the following features: 

1. A dial fitted with reinforced hands, with every five minutes marked by one dot, and 

every 15 minutes by two raised dots. 
2. A flag which can be easily felt. Care should be taken that the flag is so arranged 

as to allow the player to feel the minute hand during the last 5 minutes of the full 

hour. 

5. The visually handicapped player must keep score of the game in Braille or longhand or 

record the moves on a tape recorder. 

6. A slip of the tongue in the announcement of a move must be corrected immediately and 

before the clock of the opponent is started. 

7. If during a game different positions should arise on the two boards, they must be corrected 

with the assistance of the controller and by consulting both players' game scores. If the 

two game scores correspond with each other, the player who has written the correct move 

but executed the wrong one must adjust his position to correspond with the move on the 

game scores. 

8. If, when such differences occur and the two game scores are found to differ, the moves 

shall be retraced to the point where the two scores agree and the controller shall readjust 

the clocks accordingly. 

9. The visually handicapped player shall have the right to make use of an assistant who shall 

have any or all of the following duties: 

1. Make either player's move on the board of the opponent. 
2. Announce the moves of both players. 
3. Keep the game score of the visually handicapped player and start his opponent's 

clock, (keeping rule 3.c in mind). 
4. Inform the visually handicapped player only at his request of the number of moves 

completed and the time used up by both players. 
5. Claim the game in cases where the time limit has been exceeded and inform the 

controller when the sighted player has touched one of his pieces. 
6. Carry out the necessary formalities in case the game is adjourned. 

10

. 

If the visually handicapped player does not make use of an assistant, the sighted player 

may make use of one who shall carry out the duties mentioned under point 9(a) and (b). 

 


