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Intro:
Hieronder vindt u het Corona-protocol van schaakclub VAS. De Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB) is van mening dat het per 1 juli 2020
mogelijk is om weer binnen te schaken, met in achtneming van bepaalde
maatregelen. Dit betreft zowel de schaaktrainingen als de (externe) wedstrijden.;
De volgende basisregels van het RIVM zijn nog steeds van kracht:
-

Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
Houdt zoveel mogelijk afstand van anderen;
Was vaak uw handen;
Werk zoveel mogelijk thuis;
Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De regels die schaakclub VAS hanteert zijn dan ook gebaseerd op de regels zoals de KNSB deze heeft voorgeschreven. Deze
zijn beschreven in het Protocol “Veilig Schaken” , “plan van aanpak opstarten clubavond” en “veilig opstarten
jeugdevenementen” zijn te vinden in deze , deze en deze links.
Er geldt een maximumaantal van 100 personen per clubavond.
Zowel bij de jeugd als de senioren zal er een (of meerdere) Corona-verantwoordelijke zijn. Voorlopig is dit Remy Hakvoort.
De taken van de Corona-verantwoordelijke zijn als volgt;
-

Onderhouden contact met zaalbeheerder.
Zorgen voor voldoende desinfecterende middelen.
Informeren clubleden en ouders over de regels + zo nodig aanspreken hierop.
Vastleggen aanwezigheidsgegevens, veilig bewaren gegevens en vernietiging gegevens na einde bewaarplicht (4
weken)

Protocol:
Er wordt een onderscheid gemaakt in 3 categorieën:
A. Jeugdspelers
• Tot 13 jaar
• 13 – 18 jaar
B. Spelers van 18 jaar en ouder
C. Toeschouwers
A) Voor jeugdspelers gelden er 2 subcategorieën; jeugd tot 13 jaar en jeugd van 13-18 jaar. Voor de 1e categorie
jeugdspelers geldt dat zij onderling geen afstand van 1,5m. in acht te nemen, voor het schaken, niet tijdens het
schaken, of na naloop van het schaken. Voor de jeugdspelers van 13-18 jaar geldt dat zij tijdens het schaken geen
afstand hoeven te houden. Voor en na de schaakpartij houden zij onderling 1,5m afstand. Daarnaast houdt VAS aan
dat alle jeugdspelers wel minstens 1,5m afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder (trainers en coaches). De
schaakklok, de schaakstukken en het bord dienen voor aanvang en na afloop goed gereinigd te worden.
B) Ook voor spelers van 18 jaar en ouder gelden er op verschillende momenten verschillende regels. Tijdens de
schaakpartij hoeft geen 1,5m afstand gehouden te worden. Direct voorafgaand en direct na afloop van de

schaakpartij geldt de 1,5m maatregel wel. Tevens vragen we de spelers om niet “over het bord te hangen”, maar
zoveel mogelijk achterover te leunen. Ook hier geldt dat de klok, de schaakstukken en het bord voor aanvang en na
afloop goed gereinigd dienen te worden. Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
Spelers mogen bij slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen. Voor verdere beperkingen, zie het
kopje accommodatie en opstelling.
C) Onder toeschouwers valt iedereen die geen deelname heeft aan een partij of wedstrijd (wedstrijdleider +
teamcaptain vallen niet onder toeschouwers). Ook voor hen geldt dat zij 1,5m afstand moeten houden. Aangezien bij
de jeugd voorlopig geen ouders worden toegestaan in het gebouw, zal dit alleen voor de senioren gelden. Bij het
volgen van partijen, is het niet de bedoeling dat zij zich in de gangpaden begeven; deze zijn voor spelers.

Accommodatie en opstelling.
Betreft de accommodatie is het belangrijk te vermelden dat er een goede ventilatie aanwezig is, waarbij de lucht regelmatig
ververst wordt. Het systeem zuigt lucht van buiten aan, filtert dit en zuivert deze. De retourlucht wordt naar buiten geblazen.
De ruimte wordt bij zowel de jeugd als senioren als volgt ingericht;
Er geldt 3m afstand tussen de verschillende schaakborden. 1 schaakbord per tafel. Er zijn “gangpaden” van 3m breed; deze
liggen als het ware “om het toeschouwersgedeelte”. De spelers die met hun rug naar het raam zitten, hebben, vanwege de
ruimte afstand, de gelegenheid om tussen de tafels door in het gangpad/looproute te komen.
Zie het schema hieronder. NB: er kunnen meer tafels worden geplaatst dan in het schema aangeven.

Bij binnenkomst geldt dat iedereen zijn handen moet ontsmetten. Alle jeugdspelers vinken hun naam aan op de
presentielijst. Voor de senioren geldt dat zij hun gegevens moeten invullen op de presentielijst (naam + telefoonnummer)
voor eventueel bron/contactonderzoek. Iedereen die wil deelnemen aan de clubavond dient dit van tevoren te laten weten,
zodat het maximumaantal van de speelzaal niet overschreden wordt. Er geldt een opt-in principe; aanmelden is verplicht
voor deelname.
Voor de jeugd geldt dat zij zich moeten aanmelden, door een mailtje te sturen naar vasjeugd.aanmelden@gmail.com.
Voor de senioren geldt dat zij zich moeten aanmelden bij de intern wedstrijdleider.
Ook wordt aan iedereen die binnenkomt een aantal controlevragen gesteld (zie bijlage 1). Wordt een van deze vragen met
“Ja” beantwoord, mag deze persoon niet deelnemen aan de clubavond.
Aangezien er de jeugd en senioren afstand tot elkaar moten houden, heeft dit consequenties voor het starten/beëindigen
van de clubavond. Van ouders verwacht het bestuur, dat zij niet mee naar binnen gaan. Slechts hun kind(eren) afzetten en
weer vertrekken. Kom dan ook zo kort mogelijk voor het starten van de clubavond. De jonge jeugd (die als laatste potjes
schaken) verlaat om stipt 20.00u het Cygnus. De senioren komen binnen om 20.05-20.10. Om 20.15 verlaten de oudere
jeugd (die als laatste training hebben) het gebouw. Van ouders wordt ook bij het ophalen verwacht dat zij buiten blijven.
Als extra beveiliging gebruiken de seniorenleden ander schaakmateriaal dan de jeugd. De Externe stukken/borden zullen
voor de reguliere clubavond worden ingezet. De jeugd speelt met het houten en/of plastic materiaal.
Aangezien er bij de jeugd geen ouders zullen worden toegelaten, zal ook de bar niet open zijn. De bar gaat pas open vanaf
20.00u (senioren).

Bijlage 1: Controle-vragen

