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de oudste schaakclub van Nederland 

 

 

Regels voor het zomerschaak in verband met corona   9 juli 2020 

 

let op:  Het is mogelijk dat de regels op korte termijn nog wijzigen. Deze houden we in de gaten. We 

houden ons vanzelfsprekend aan de meest recente voorschriften en protocollen. 

 

We kunnen komen schaken indien we aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Je thuis blijft bij één of meer van deze klachten: 

o gewone verkoudheid 

o niezen  

o hoesten 

o keelpijn 

o koorts 

o benauwdheid 

o reuk- of smaakverlies 

Deze klachten kunnen het begin van corona zijn. Door thuis te blijven voorkom je dat je andere 

mensen besmet. Als je 24 uur geen klachten meer heeft mag je weer naar buiten en dus ook weer 

komen schaken. 

• Alle vragen op de onderstaande checklist kun je met ‘nee’ beantwoorden.  

• We houden ons aan het “Protocol verantwoord schaken” van de KNSB. 

• Er mogen niet meer dan 30 schakers in de grote zaal aanwezig zijn. De zaal is 200 vierkante meter. 

• Men komt kort voor aanvang van de clubavond binnen en houdt bij het binnenkomen 1,5 m afstand 

(dus niet met meerdere mensen gelijktijdig binnenkomen).  

• Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden. 

• Voor de senioren  (de jeugd t/m 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden) is het 

uitgangspunt bij een schaakpartij: 

o We houden 1,5 meter afstand. Dat realiseren we door twee tafels tegenover elkaar te plaatsen 

met ieder een eigen bord. De tafels zijn 90 cm in de breedte/lengte. 

o We zitten niet aan elkaars stukken. Dat kan door ieder aan een eigen bord te laten schaken en 

de zetten op papier of mondeling aan elkaar door te geven.  

o De klok staat dan in het midden en ieder drukt op zijn eigen zijde de tijd in. 

o Elke speler neemt zijn bord steeds mee naar de volgende partij. Aan het einde van de avond 

reinigt ieder zijn eigen bord en stukken en zet deze zelf in de kast. 

 

Alleen indien beide spelers dit willen, hoeft men zich tijdens de partij niet aan de 1,5 afstand regel 

te houden.  

o Beide speler zitten dan aan een gewone tafel en spelen (zoals altijd gebruikelijk was) op één 

bord. 

o Bij het slaan van een stuk mag men het stuk van de tegenstander wegnemen. 

o Men hangt niet over het bord heen. 

o Indien je tegenstander ook aan het bord zit, leun je zoveel mogelijk achterover om afstand te 

bewaren. 

 

Voor iedereen geldt: 

o Na de partijen worden tafels, stoelen en klokken gereinigd door de spelers zelf. 

o Tafels en stoelen e.d. moeten de spelers zelf op de goede plaats zetten en na afloop terug 

zetten. 

o We niet gaan staan kijken bij andere borden binnen een afstand van 1,5 meter 

o We duidelijke looplijnen hebben waardoor je niet gedwongen bent elkaar binnen de 1,5 meter 

te passeren. 
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• Leden schaken tegen een of maximaal twee andere leden gedurende de avond. 

• Een ieder haalt zijn eigen consumptie op. 

• Eet niet achter het schaakbord (uitgezonderd een klein koekje bij de koffie). 

• Het protocol hangt in de speelzaal of bij binnenkomst. 

• Wij verwachten dat iedereen zich aan de regels houdt en dat een ieder een ander kan en zal 

aanspreken indien iemand zich niet aan de regels houdt.  

• We hebben elke avond een corona-coördinator. Dit is een bestuurslid, ondersteund door andere 

bestuursleden. Aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden dienen te worden opgevolgd. 

 

 

BJB De Hoog neemt zelf de volgende maatregelen: 

• Desinfectiespul bij de entree voor de handen. Verplicht is je handen te desinfecteren bij binnenkomst. 

• Toiletten, tafels en stoelen worden gereinigd voor en na de schaakavond. 

• Ventilatie door het open zetten van de vluchtdeur en enkele ramen. 

• Eenrichtingsverkeer. De vluchtduur is ook de uitgang. 

• De bar is open. Wel betalen met contant geld. 

• De garderobe is gesloten. Jassen moeten aan de eigen stoel worden gehangen. 

 

 


