SCHAKEN en andere bordspellen conform CORONA-MAATREGELEN
Schaakclub Philidor en Denksportcentrum Leiden
hebben actief geprobeerd COVID-19 aangepaste spelopstellingen te creëren,
om zodra het denksportcentrum heropend mag worden, klaar te zijn
om aan de voorgeschreven protocollen en aanvullende eigen eisen te voldoen.
In onderstaande presentatie zijn 3 versies weergegeven, met (relatief) sterke en
zwakke punten.
Zie ook aparte demonstratie video’s.

VERSIE 1: Voorstel van de KNSB
• spelers elk met eigen bord en eigen tafel, voeren zetten van de tegenstand op eigen bord uit
• één van de versies gepresenteerd door de KNSB
Sterke punten

Zwakke punten

Geen extra kosten

Tafels nodig van 1x1m
om1,5m tussen spelers te
waarborgen

Vrijwel overal toe te
passen. Nauwelijks extra
faciliteiten, geen extra
opslag.
Speler komt niet in
aanraking met stukken
van tegenstander; in
principe kan speler hele
avond aan zelfde bord
spelen
Goed (continu) overzicht
van het speelbord

Neemt veel ruimte in beslag
Het doorgeven van zetten geeft
verwarring:
• Zetten worden verkeerd
doorgegeven
• Zetten worden verkeer
verstaan
• Zetten worden door speler
verkeerd uitgevoerd bij de
kleur van de tegenstander
Spelers aan naburige borden
kunnen afgeleid worden (en
met eigen zetten in de war
raken) door roepen van zetten
naar elkaar aan naburige
borden.

VERSIE 2: Corona Chess Table
• Spelers tegenover elkaar op minimaal 1,5m. Schaakbord rijdt op plateautje over speciaal tafelblad heen en weer
• Hoofdontwerper: Eduard Pot, Leiden
Sterke punten

Zwakke punten

Vaste afstand van 1,5m
(tafelblad=1.60m)

Kosten per bord: 35,Arbeidstijd per bord: 2 uur

Schaken op deze manier
komt goed overeen met het
normale schaken.

Tafelblad is vrij groot, daarom
moeilijk te vervoeren tussen
verschillende locaties.

Geen fouten in de stelling
(vgl. versie 1)

Indien ander gebruik van de
onderliggende tafels gewenst
is, dan moet dit tafelblad
opgeslagen worden (kan vrij
eenvoudig staande tegen de
wand)

Hoog comfort i.v.m. ruimte
voor armen, schaakklok,
consumptie (vgl. versie 3)
Kan voor de meeste
voorkomende bordspellen
gebruikt worden.
Plateau rijdt soepel op
wieltjes.
Het geheel ziet er goed
verzorgd uit.

Tijdens bedenktijd van de
tegenstander is bord op enige
afstand, maar nog wel goed te
zien.
Contact met stukken van de
eigen speelkleur (vgl. versie 1),
dat is in principe goed te
scheiden, maar voor een
volgende partij wellicht lastig.

VERSIE 3 de Distance Keeper
• Spelerstegenover elkaar op minimaal 1,5m. Schaakbord glijdt op twee latjes heen en weer.
• Hoofdontwerper: Eduard Pot, Leiden
Sterke punten

Zwakke punten

Vaste afstand van 1.5 meter
(of meer)

Geen steunmogelijkheid bij
nadenken, tenzij meer tafels
worden gebruikt.

Eenvoudige constructie.
Kosten per systeem slechts 10,Arbeidstijd per systeem 1 uur
Gemakkelijk te vervoeren
(inklapbaar door gebruik
vleugelmoeren) (vgl. versie 2)
Verstelbaar voor diverse
bordgroottes.
Schaken op deze manier komt
goed overeen met het normale
schaken.
Geen fouten in de
schaakstelling (vgl. versie 1)
Bord glijdt voldoende soepel
over de houten profielen, mits
deze redelijk is gefixeerd op de
tafel (zie ook zwakke punten).

Latten moeten gefixeerd
worden op tafel; in deze
opstelling bereikt met
eenvoudige lijmklem.
Tijdens bedenktijd van de
tegenstander is bord op enige
afstand, maar nog wel goed te
zien.
Contact met stukken van de
eigen speelkleur (vgl. versie 1),
dat is in principe goed te
scheiden, maar voor een
volgende partij wellicht lastig.

