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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 20 mei 2020.
Persconferentie 27 mei – binnensporten na 1 juli onder voorwaarden
Het kabinet heeft woensdagavond in de persconferentie gemeld dat de planning voor de
versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland op hoofdlijnen van kracht blijft of zelfs
versneld wordt. Voor de routekaart betekent dit op hoofdlijnen het volgende (zie ook de afbeelding
bij dit bericht).
Per 1 juni – er zijn drie versoepelingen te noemen:
•
Bijeenkomsten max 30 personen met 1,5 meter afstand
•
Horeca (restaurants op sportaccommodaties) en terrassen open; binnen max 30 personen
•
En t/m 18 jaar sport- en spelactiviteiten zonder 1,5 meter.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door
sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling
gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.
Per 1 juli – voor schaken is het meest relevant dat
•
Binnensportaccommodaties gaan open onder voorwaarden
•
Sportkantines (en hun terrassen) gaan open onder voorwaarden
Binnensporten wordt vanaf 1 juli dus weer mogelijk (onder voorwaarden, gelijk aan die voor onder
andere de sportscholen).
Per 1 september is het perspectief dat de nationale competities onder zo normaal mogelijke
omstandigheden worden opgestart (maar wel zonder publiek).
Binnensporten NOC*NSF protocol – nieuw schaakprotocol volgt
Een nieuwe versie van het algemene NOC*NSF sportprotocol voor de binnensporten is nog niet
helemaal gereed, maar nadert voltooiing. De meest actuele versie staat steeds op
nocnsf.nl/sportprotocol en op de corona overzichtspagina op schaakbond.nl.
We zijn nu nog in afwachting van deze actualisering van het algemene sportprotocol, waarin ook
voorschriften voor de binnensporten worden opgenomen. Op basis van dit nieuwe protocol zal de
KNSB het schaakspecifieke protocol aanpassen en dat met de clubs gaan delen.
Stand van zaken steunpakket 110 miljoen voor de sport
In de mailing van 20 mei hadden we al bericht over het steunpakket van 110 miljoen voor de sport.
Er is ons nu gemeld dat de uitwerking hiervan in overheidsregelingen in week 23 bekend wordt
gemaakt. Wij zullen u hierover nader informeren.
Herinnering enquête Competitie
Als reminder: de enquête over de competitie sluit op 1 juni. Bij de inleiding van de enquête zat
deze link https://www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/2021/opzetcompetitie-2020-2021.pdf
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Bijeenkomst op 17 juni voor jeugdleiders van clubs via Zoom
De KNSB organiseert speciaal voor jeugdleiders van clubs op woensdagavond 17 juni een
bijeenkomst op Zoom tussen 19.30 en 21.00 uur. Onderwerpen die avond zijn de gevolgen van de
corona crisis voor jeugdschaakclubs, ideeën uitwisseling en online alternatieven. De uitnodiging
zal volgende week naar alle jeugdclubs worden gezonden.
ECU vergadering – stand van zaken in andere Europese landen
De KNSB heeft deelgenomen aan een vergadering van de Europese schaakbond over het
opstarten van toernooien. In sommige landen met relatief weinig coronabesmettingen is men
voorzichtig begonnen met het opstarten van kleinschalige toernooien. Tijdens de vergadering
kwamen diverse anti-corona maatregelen aan de orde zoals we die ook kennen in Nederland.
Informatie van de ECU over de bijeenkomst is hier te vinden: https://www.europechess.org/howto-restart-otb-chess-activities/ We benadrukken graag dat in Nederland de regels gelden zoals die
worden vastgelegd in het algemene sportprotocol (NOC*NSF) en het schaakspecifieke protocol
(KNSB).
Mulier onderzoek schaakverenigingen
In de bijlage de sportspecifieke rapportage voor schaken en de gevolgen van de
coronamaatregelen. Wat opvalt is dat schaakverenigingen op vrijwel alle onderdelen positiever
gestemd zijn dan andere sportverenigingen (landelijk gemiddelde) daar waar het de gevolgen van
de coronacrisis betreft.
Tip – Film en pdf schaakprotocol Philidor Leiden
Philidor Leiden heeft het KNSB protocol en de twee corona-opstellingen die erin genoemd worden
uitgeprobeerd en deze op film gezet alsmede in een pdf (met voor- en nadelen). Zie de links via de
overzichtspagina op schaakbond.nl.
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