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Aan de voorzitters, secretarissen en contactpersonen van de schaakclubs, secretarissen en
voorzitters van regionale en bijzondere bonden,
Hierbij ontvangt u een korte update in verband met de coronacrisis. In onze vorige mailing van 12
mei 2021 hebben we u gemeld dat een voorgenomen tweede stap in het openingsplan ook ruimte
biedt aan schaakverenigingen om de interne competitie onder voorwaarden weer op te starten.
Zoals u weet heeft het kabinet op maandag 17 mei besloten dat deze tweede stap gezet kan
worden met ingang van vandaag (woensdag 19 mei).
Hieronder in het kort de voorwaarden waaronder schaakverenigingen de interne competitie
kunnen opstarten:
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•
•
•
•
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Er geldt een maximum van 30 personen per ruimte
Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
Publiek is niet toegestaan
Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht
Binnen wordt een mondkapje gedragen, maar achter het schaakbord mag
deze af
Horeca (binnen) blijft dicht, maar zelfbediening vanuit bijvoorbeeld een
koffiekan is mogelijk
Zo min mogelijk rondlopen tijdens de partij (rondlopen met mondkapje)
Is uw partij klaar, dan wordt u gezien als toeschouwer – graag de zaal verlaten
Bij jeugd t/m 17 jaar zijn groepslessen weer toegestaan.

Het Protocol Veilig Schaken is aangepast aan de meest recente informatie van de overheid en
NOC*NSF. U vindt dit protocol op onze website:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken.pdf
Ik wil u vragen dit bericht onder uw collega-bestuursleden te verspreiden.
Alvast bedankt voor uw medewerking en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Dharma Tjiam
Directeur
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