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Inleiding
Vanaf 1 juli mag er weer binnen gesport worden. Dit betreft zowel trainingen als
wedstrijden (binnen de club en tussen clubs onderling). De bekende regel van 1,5
meter afstand houden geldt ook voor de spelers tijdens de duur van een schaakpartij.
Dit plan van aanpak is bedoeld als praktische handleiding voor schaakverenigingen
om de clubavond/interne competitie weer op te starten binnen een 1,5 meter
samenleving. Dit plan gaat in op 1 juli 2020, maar de geldigheid is uiteraard
afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis en de richtlijnen van het RIVM.
De KNSB wil met dit plan verenigingen een praktische handleiding bieden voor het
toepassen van het algemene en het schaakspecifieke protocol. De handleiding kan
aangepast worden als er nieuwe inzichten zijn. Er zal nog een aparte handleiding
worden gemaakt voor wedstrijden en toernooien.
Disclaimer: dit plan van aanpak is gebaseerd op de kennis van nu. Aanpassingen zijn
mogelijk, en de regels van de Rijksoverheid en daaruit volgende noodverordeningen
zijn altijd leidend.
Voor de meest actuele versies van:
- Het NOC*NSF protocol verantwoord sporten, zie
https://nocnsf.nl/sportprotocol
- Het KNSB schaakprotocol, zie https://schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-decoronacrisis
Corona-verantwoordelijke
Stel als vereniging een of meerdere ‘corona-verantwoordelijken’ aan. Zeker bij een
grote vereniging is het praktisch om meerdere personen verantwoordelijk te maken
voor het toezicht op de corona-regels en voorzorgsmaatregelen. De
verantwoordelijkheid kan zo gedeeld worden en, zeker bij meerdere clubavonden,
komt niet alles op 1 persoon neer.
Het is de bedoeling dat er altijd een corona-verantwoordelijke aanwezig is op de
clubavond en bij eventuele andere activiteiten van de club. De coronaverantwoordelijke kan natuurlijk ook taken delegeren aan andere clubleden, ouders of
oudere jeugdleden.
De corona-verantwoordelijke:
- Leest het NOC*NSF protocol verantwoord sporten en het KNSB
schaakprotocol; zorgt dat exemplaren hiervan aanwezig zijn op de
accommodatie of tijdens de clubactiviteit.
- Onderhoudt contact met de zaalbeheerder van de accommodatie over de
voorzorgsmaatregelen.
- Controleert of de accommodatie voldoet aan de voorwaarden en hoeveel
personen toegelaten kunnen worden tot de clubavond/activiteit.
- Controleert en zorgt dat er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn
tijdens de activiteit/clubavond.
- Informeert de clubleden en ouders over de regels en spreekt ze zo nodig
hierop aan.
- Denkt na over de opstelling van de tafels en borden en zorgt dat deze in de
gewenste opstelling staan.
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Houdt bij hoeveel personen deelnemen aan de clubavond, en ziet erop toe dat
alle aanwezigen hun gegevens vastleggen in de aanwezigheidsgegevens en
draagt zorg voor het bewaren van de die gegevens zolang dat nodig is en
draagt zorg voor de vernietiging daarvan na einde bewaarplicht (advies: twee
weken).
Handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen wanneer er zich situaties
voordoen waarin de regels niet voorzien, en krijgt ook van de andere clubleden
de ruimte om te handelen naar eigen inzicht.
Zal veel van de bovengenoemde taken delegeren aan bestuursleden,
barmedewerkers of commissies. De corona-verantwoordelijke ziet toe op de
naleving van de regels (en wordt daarin gesteund door het bestuur). Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat het bestuur communiceert met de leden op aangeven
van de corona-verantwoordelijke, dat de barmedewerker daadwerkelijk heeft
gezorgd voor hygienische doekjes en desinfecterende middelen, etc.

Accommodatie – waar moet de zaal aan voldoen?
Luchtverversing
We willen met name wijzen op de ventilatiemogelijkheden in de schaakzaal. Het is
belangrijk dat een goede ventilatie van de ruimte mogelijk is waarbij de lucht
regelmatig ververst wordt (zet zo mogelijk ramen en deuren open), dit voorkomt
de kans op besmetting.
Indien het in uw reguliere speelzaal niet mogelijk is om voor goede luchtverversing te
zorgen, dan is deze zaal niet geschikt voor de hervatten van de clubavond. Het is in
dat geval raadzaam om uit te wijken naar een andere zaal in uw accommodatie
waarin de lucht wel regelmatig ververst kan worden, of naar een andere
accommodatie.
Benodigde ruimte
Ga na hoe groot de speelzaal van uw vereniging is: de totale oppervlakte in m².
Vanaf 1 juli is de benodigde ruimte per partij 10 m2
De 1,5 meter afstand tussen beide spelers van een partij mag gedurende 15 minuten,
tijdens de tijdnoodfase, losgelaten worden. Tussen de borden onderling blijft wel de
1,5 meter afstandsregel gelden.
De opstelling van de borden in een 1,5 meter samenleving vraagt om ongeveer 10 m²
per bord. Dat wil dus zeggen dat in een zaal van 80 m² er 8 partijen gespeeld kunnen
worden en er 16 spelers aanwezig zijn.
1,5 meter afstandsregels die we aanhouden zijn:
•
1,5 meter afstand voorafgaand en na afloop van de partij tussen de spelers
van een partij
•
1,5 meter achter beide spelers, zodat looppaden breed genoeg kunnen zijn
(ongeveer 3 meter)
•
1,5 meter tussen twee tafels
Accommodatie – voorzorgsmaatregelen
Neem contact op met de zaalbeheerder van de accommodatie en vraag naar de
voorzorgsmaatregelen die er genomen zijn, en de regels die gelden op uw specifieke
accommodatie. Heeft u de bar in eigen beheer kijk dan bij het protocol van de horeca
(https://www.khn.nl/tools/protocol-heropening-horeca).
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De hygiènemaatregelen die genomen moeten worden hebben te maken met handen
wassen, toiletten regelmatig schoonmaken, deurklinken desinfecteren etc. We
onderscheiden de volgende situaties:
Optie 1: Accommodatie wordt gehuurd, zaalbeheerder/verhuurder is aanwezig
De zaalbeheerder zal waarschijnlijk al gezorgd hebben voor de mogelijkheid om
handen te wassen/desinfecteren (anders zorgt coronaverantwoordelijke hiervoor).
Ook zal de zaalbeheerder hebben nagedacht over goede hygiene met name ook bij
het zeer regelmatig schoonmaken van toiletruimtes.
Optie 2: Accommodatie wordt gehuurd, geen zaalbeheerder aanwezig.
Afspraken maken met zaalbeheerder over schoonmaak etc. na afloop van de
clubavond.
Optie 3: Accommodatie geheel of deels in eigendom
Kijk goed naar de regels die gelden voor de horeca. Zorg in ieder geval voor
regelmatige schoonmaak van toiletten en deurklinken. Zorg voor desinfecterende
middelen voor bezoekers.
Jeugd en volwassenen
In het kader van de regels onderscheidt de overheid verschillende leeftijdscategorien:
Kinderen t/m 12 jaar
Trainingen en onderlinge wedstrijden voor jeugd t/m 12 jaar zijn mogelijk in
een normale opstelling. De kinderen hoeven tijdens de training/wedstrijd onderling
geen afstand te houden. Er zijn ook geen afstandsbeperkingen voor volwassen
trainers/begeleiders.
Jeugd t/m 17 jaar
Trainingen en onderlinge wedstrijden voor jeugd tot 18 jaar zijn mogelijk in
een normale opstelling. Jeugdspelers hoeven tijdens de training/wedstrijd onderling
geen afstand te houden. De beperkingen voor volwassen trainers/begeleiders, zoals
1,5 meter afstand tot de jeugd, blijven onverkort van kracht zoals in het ‘Protocol
verantwoord sporten’ beschreven is.
Voorafgaand en na afloop van de partij gelden de regels voor de 1,5 meter
samenleving ook voor deze groep.
18 jaar en ouder
Trainingen en onderlinge wedstrijden zijn mogelijk met inachtneming van de regels
voor de 1,5 meter samenleving. Tussen de verschillende borden moet minimaal 1,5
meter afstand aangehouden worden.
In tijdnood mogen spelers kortdurend (max 15 minuten) binnen 1,5 meter van elkaar
blijven.
Toeschouwers
Een toeschouwer is iemand die niet deelneemt aan een partij of wedstrijd (de
teamcaptain en wedstrijdleider maken deel uit van de wedstrijd en gelden niet als
toeschouwers). Toeschouwers worden toegelaten tot de speelzaal mits de regels voor
de 1,5 meter samenleving kunnen worden gehandhaafd. Toeschouwers moeten
geplaceerd worden (tenzij er sprake is van doorstroming).
Er is dus verschil tussen de training/clubavond voor kinderen en die van de jeugd en
volwassenen: de borden staan op 1,5 meter afstand van elkaar voor volwassenen,
voor kinderen is dit niet verplicht. Een zaal kan bij een jeugdactiviteit dus ook
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aanzienlijk meer deelnemers herbergen dan bij een volwassenenactiviteit. Wanneer
de clubavond toegankelijk is voor kinderen en volwassenen dan gelden de regels voor
18 jaar en ouder.
De wedstrijdleider houdt in principe altijd de 1,5 meter afstandregel aan, behalve
wanneer dit voor de uitoefening van zijn taak onmogelijk is.
Informeren clubleden en ouders
Informeer de clubleden (en ouders van jeugdleden) over het opstarten van de
verenigingsactiviteiten. Stel de corona-verantwoordelijken van de vereniging aan ze
voor en wijs ze erop dat ze ten allen tijde de aanwijzigingen van de coronaverantwoordelijke moeten opvolgen. Als de club een website heeft, zorg dan dat deze
informatie permanent en goed zichtbaar op de website komt te staan.
Meld de verenigingsleden dat jullie de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen
om de clubactiviteiten op een zo verantwoorde wijze op te starten en dat jullie de
medewerking van alle leden nodig hebben om het veilig te houden. Wijs leden uit
risicogroepen (waaronder ouderen boven 70 jaar) erop dat ze zelf hun afweging
moeten maken bij het verschijnen op de clubavond, en dat ze hiervoor desnoods hun
huisarts kunnen raadplegen.
Het is raadzaam om de volgende regels vooraf duidelijk te communiceren aan de
leden:
- Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
- Voor aanvang van een partij wordt het materiaal gereinigd als dit minder dan
2 dagen geleden nog gebruikt is.
- Spelers mogen bij slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen.
- Raad leden aan om regelmatig handen te wassen.
- Tijdens de partij mogen spelers niet over het bord hangen, maar zitten ze
(indien de tegenstander ook achter het bord zit) zo mogelijk
achteroverleunend in de stoel. Indien de tafelbreedte niet toereikend is, schuift
de niet aan zet zijnde speler de stoel naar achteren.
- Het is is toegestaan om als toeschouwer bij de schaakborden te verblijven op
ruime afstand - mits de regels voor de 1,5 meter samenleving kunnen worden
gehandhaafd. Dit zal sterk afhangen van de zaalgrootte en het toegestane
aantal personen. Toeschouwers moeten geplaceerd worden of doorstromen.
Spelers die klaar zijn met hun partij gelden als toeschouwer. Wij raden aan
terughoudend te zijn met het toelaten van toeschouwers en zoveel mogelijk
risico’s te vermijden.
- Raad de leden aan om niet heel ruim voorafgaand aan de clubavond aanwezig
te zijn in de speelzaal (niet eerder dan tien minuten voor de starttijd). De
corona-verantwoordelijke en eventuele helper(s) zijn wel eerder aanwezig om
de zaal speelklaar te maken in de juiste opstelling en te controleren of
desinfecterende middelen aanwezig zijn.
- Wijs ouders erop dat indien ze ook kinderen vervoeren naar het clublokaal uit
een ander huishouden dat het dragen van mondkapjes dan geadviseerd wordt
door de overheid. Ouders mogen zelf niet aanwezig zijn in de zaal. Buiten of in
een andere zaal of horecagelegenheid mogen ouders natuurlijk wel verblijven
binnen de geldende regels.
- Om ouders gerust te stellen: wijs ze erop dat volwassen trainers 1,5 meter
afstand zullen houden tijdens de jeugdtrainingen.
- Voor schaaktrainingen voor volwassenen (18 jaar en ouder) geldt dat de
cursisten en de trainer 1,5 meter afstand aanhouden. Voor uitspeelstellingen
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geldt dat de spelers aan een bord mogen zitten. Houd dan gedurende de
training steeds dezelfde tegenstander aan.
Stuur de checklist van de overheid met gezondheidsvragen (bijlage aan eind
van dit plan) aan de leden. Indien ze een van deze vragen met ‘ja’ moeten
beantwoorden dan kunnen ze niet aanwezig zijn op de clubavond.
Leden moeten vooraf aangeven bij de corona-verantwoordelijke dat ze op de
clubavond willen komen en horen of dat kan.
Het is niet de bedoeling dat er geschaakt wordt tegen steeds wisselende
tegenstanders (zoals bijvoorbeeld bij snelschaak- of rapidcompetities). Er
mogen wel meerdere partijen tegen dezelfde tegenstander op een avond
gespeeld worden, en analyseren met de tegenstander kan ook (in een andere
zaal).
Vaak halen spelers consumpties op voor zichzelf en hun tegenstander. Doe dat
niet, een ieder haalt zijn eigen consumptie op.
Eet niet achter het schaakbord (uitgezonderd een klein koekje bij de koffie).
De genomen maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven
hiervan is de corona-verantwoordelijke helaas genoodzaakt om de overtreder
tijdelijk of permanent de toegang tot de zaal te ontzeggen. Het bestuur steunt
en ondersteunt de corona-verantwoordelijke in het geval van conflicten.

Het kan dat de speelzaal/accommodatie van de vereniging niet groot genoeg is om
alle leden toegang te verlenen. Ook daarom is het belangrijk dat leden vooraf hun
komst aankondigen bij de corona-verantwoordelijke – deze weet hoeveel personen in
totaal toegelaten kunnen worden tot de zaal. Maak een systeem waarbij bij meer
belangstelling dan er ruimte is, alle leden regelmatig toegang krijgen (meerdere
clubavonden in de week – of groepen afwisselend de ene week en de andere week
toelaten).
Bewaar de namen van de personen die aanwezig waren op een clubavond gedurende
2 weken – mocht er in de tussentijd sprake zijn van een positieve coronatest bij een
lid, dan weet de corona-verantwoordelijke wie er allemaal mogelijk in contact zijn
geweest met deze persoon. (Wanneer iedereen zich aan de regels heeft gehouden en
de lucht in de zaal regelmatig ververst kon worden dan blijft de kans op besmetting
klein.)
De opstelling van de borden en schoonhouden materiaal
Schaakopstelling
1. Kies voor een opstelling in rijen met ruime looppaden van ongeveer 3 meter
breed. Bij meerdere looppaden probeer eenrichtingsverkeer in te stellen.
2. Tussen twee schaakborden minimaal 1,5 meter ruimte. Dit komt neer op
ongeveer 10 m2 per bord.
Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit
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Voor het reinigen van het schaakmateriaal zijn hygienische doekjes of
schoonmaakdoekjes aanwezig. De schaakstukken, de klok en het bord, dienen voor
aanvang goed gereinigd te worden als deze korter dan 2 dagen nog gebruikt zijn.
De clubavond – hoe werkt het?
- De corona-verantwoordelijke is ruim op tijd aanwezig en zet (samen met helpers)
de zaalopstelling klaar.
- Er zijn exemplaren aanwezig van het NOC*NSF protocol verantwoord sporten, het
KNSB schaakprotocol en de Checklist van de overheid (bijlage).
- De leden druppelen binnen kort voor aanvang van de clubavond. Ze kunnen alle
vragen op de checklist met ‘nee’ beantwoorden.
- Leden die zich niet vooraf hebben aangemeld en in overtal zijn moeten de zaal weer
verlaten.
- leden kunnen hun handen desinfecteren/reinigen bij binnenkomst in de zaal.
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
- Er worden geen handen geschud.
- Leden schaken tegen een of maximaal twee andere leden gedurende de avond.
- Ze kunnen alleen als toeschouwer in de zaal blijven indien de zaal groot genoeg is
om de 1,5 meter afstand te bewaren. Ze moeten wel blijven zitten, mogen niet
rondlopen.
Tips, vragen en best practices
Wanneer u vragen of tips heeft op grond van uw ervaringen dan vragen wij u deze te
mailen aan bondsbureau@schaakbond.nl
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