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Vooraf 
 

Dit protocol is de invulling die schaakvereniging Promotie geeft aan het Protocol Verantwoord 

Schaken van de KNSB.  We adviseren daarom ook kennis te nemen van dit protocol.  

(https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-

Schaken.pdf,) Het KNSB protocol is gebaseerd op de ruimte die de overheid biedt om voor normale 

sportuitoefening tijdelijk de 1,5 meterregel los te laten. Wij hebben dat in ons protocol gevolgd.   

 

Voor alle duidelijkheid: Spelers van 18 jaar en ouder hoeven tijdens de partij geen 1,5 meter afstand 

te houden.  Voorafgaand en na afloop van de partij gelden de regels van de 1,5 meter samenleving.  

Jeugdspelers tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 

We hebben gekozen voor een zaalopstelling waarin tussen de speeltafels 1,5 meter afstand bestaat 

en ruime looppaden van 3 meter breed.  

In navolging van het KNSB-protocol is er iedere avond een corona-verantwoordelijke aanwezig. Dat is 

een bestuurslid of iemand door het bestuur aangewezen. Deze persoon ziet er op toe dat alleen 

leden die zich aangemeld hebben die avond aanwezig zijn en dat het protocol nageleefd wordt.  

De corona-verantwoordelijke van de betreffende spelavond draagt zorg voor persoonlijke 

hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren 

handdoekjes). De corona-verantwoordelijke is ruim op tijd aanwezig en zet (samen met helpers) de 

zaalopstelling klaar. 

Zoals u hierna kunt lezen moet u zich van te voren aanmelden bij de wedstrijdleider intern. 

De op de website gepubliceerde indeling is tevens het aanwezigheidsoverzicht.  

Daarmee voldoen wij aan de verplichting om aanwezigheidsgegevens te kunnen overleggen voor 

eventueel bron- en contactonderzoek. 

Op de tafel in de hal bij beide speelzalen liggen exemplaren van het NOC*NSF protocol Verantwoord 

sporten, het KNSB schaakprotocol en de Checklist van de Overheid (bijlage 1) 

Het bestuur heeft de afweging gemaakt dat als u dit protocol naleeft het verantwoord is te schaken. 

Uiteindelijk moet iedere schaker voor zichzelf de afweging maken of hij of zij het veilig genoeg vindt 

om te schaken. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat er altijd een kans is dat een 

andere aanwezige, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch positief op corona test. In dat geval 

treden de landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel verplicht thuis blijven. 

Voortschrijdend inzicht of bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving kunnen ertoe leiden dat het 

protocol wordt aangepast, en dat andere eisen worden gesteld aan voorzieningen voor 

schaakactiviteiten. 

Het staat u vrij gebruik te maken van aanvullende voorzieningen zoals een mondkapje.  U dient 

daarvoor zelf zorg te dragen. 
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Protocol verantwoord schaken bij SV Promotie 
 

1. Wanneer u symptomen vertoont die kunnen wijzen op corona, blijft u thuis. 

2. Kwetsbare sporters (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf het risico te analyseren of zij 

op basis van dit protocol willen schaken bij Promotie. Raadpleeg eventueel uw huisarts. 

3. De corona-verantwoordelijke mag tijdens de avond iemand weigeren of naar huis sturen tijdens 

de training of wedstrijd bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, (licht) hoesten of als iemand zich niet aan dit protocol houdt. 

4. Op basis van de uitgangspunten van het protocol kunnen maximaal 32 leden op een avond 

spelen.  Aanmelding is daarom verplicht, ook voor de zomercompetitie. 

Aanmelden moet uiterlijk op de maandag 20.00 voorafgaand aan de speelavond : bij voorkeur via 

de email wl.intern.svpromotie@gmail.com of telefonisch 06 - 24 85 91 19 

5. Gegeven de restricties die in de Gondelkade gelden, is het niet toegestaan eerder dan 19.40 het 

gebouw te betreden. 

6. Volg bij binnenkomst de looplijnen zoals in de Gondelkade aangegeven en meld uw 

aanwezigheid bij de wedstrijdleider in de hal bij de beide speelzalen. 

Ook vertelt u aan de wedstrijdleider dat u geen van de vragen op de Checklist van de overheid 

(bijlage 1) met ja beantwoord heeft. 

Hij vertelt tegen wie u speelt. 

7. Reinig of desinfecteer uw handen voor aanvang van de wedstrijd. 

8. Er worden geen handen geschud. 

9. Er mag alleen worden gespeeld op tafels waar een schaakbord ligt, 

10. De eerst aanwezige van de twee schakers die tegen elkaar spelen kiest de speeltafel. 

Gedurende de speelronde mag niet meer van tafel gewisseld worden. 

U hangt uw jas over de stoel bij de tafel waar u zit.  

Het gebruik van de kapstok in de gang is niet toegestaan. 

11. Spelers hangen niet over het bord, maar zitten zo mogelijk achteroverleunend in de stoel. 

12. Desgewenst kunt u  het spelmateriaal zowel voor als na de wedstrijd reinigen. 

Na afloop van de partij bergt u het spelmateriaal op. 

13. Het is niet toegestaan voor, tijdens of na afloop van de partij te zitten in de bar. 

De bar mag alleen betreden worden om een bestelling voor u zelf te doen. 

U mag geen drinken of eten voor iemand anders meenemen.  

NB. In de zaal staat een koelkast , waar alleen frisdrank en alcoholische dranken verkrijgbaar zijn. 

14. Promotie zorgt voor een goede ventilatie van de beide speelzalen aan de Gondelkade zodat de 

lucht regelmatig ververst wordt. Dit vermindert de kans op besmetting. 

Concreet betekent dit dat in beide zalen de deuren open staan. 

Als het kouder wordt gaan de deuren dicht, maar zal de corona-verantwoordelijke ieder kwartier 

de ruimte ventileren door aantal minuten de deur open te houden.  
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