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de oudste schaakclub van Nederland 

 

MESSEMAKER AAN ZET ONLINE 

SPECIAL 

(juni 2020) 

 

Van het bestuur 

Het einde van het seizoen nadert. Dit jaar was het wel een heel speciaal seizoen. Door de corona-uitbraak 

en de daarbij behorende maatregelen zijn we vanaf eind maart niet meer bij elkaar geweest om te schaken 

en waren we genoodzaakt de interne competitie af te breken. Ook de KNSB- en RSB –competities zijn 

afgebroken.  

 

Dat is allemaal vervelend en niet leuk, maar het belangrijkste blijft de gezondheid. Wij hopen van ganser 

harte dat geen van onze leden of relaties van onze leden gezondheidsproblemen heeft opgelopen.  

 

In deze Messemaker aan zet online lichten we toe hoe we de komende maanden verder gaan met het 

schaken bij Messemaker. We maken onze bestuursbesluiten bekend en geven we aan hoe de start van 

volgend seizoen bij Messemaker, de RSB en de KNSB is gepland. Helaas is niets zeker, nieuwe 

ontwikkelingen kunnen extra vrijheden of weer beperkingen opleveren. Wij houden ons uiteraard aan de 

voorschriften en adviezen van de overheid, KNSB en NOC*NSF.  

Hoe nu verder? 

We hebben nu ca. 3,5 maanden niet meer in De Hoog kunnen schaken. Gelukkig gaat het met corona 

de goede kant op en zijn de maatregelen versoepelt. 

  

 De Hoog is weer open. Tot nu toe alleen voor biljarten, maar vanaf juli kunnen we ook weer schaken. Er 

zijn nog wel corona-voorschriften, waar we ons omwille van ieders gezondheid natuurlijk aan houden. De 

Hoog heeft voorzorgmaatregelen genomen en wij moeten samen ook een en ander doen. 

 

In deze Messemaker aan zet online special staan alle regels, voorschriften en aanbevelingen genoemd 

voor het zomerschaak dat binnenkort start. 

 

Online schaken 

Om het schaken tijdens de sluiting van De Hoog toch mogelijk gemaakt, hebben we online schaken 

binnen Messemaker en in teams tegen andere verenigingen geïntroduceerd. Dit was redelijk succesvol, 

maar nu we weer fysiek kunnen schaken, stopt dit vanaf 1 juli. Het laatste online schaken bij Messemaker 

was op 29 juni. 

 

Openlucht schaak 

Zoals we eerder hebben doorgegeven, is er deze zomer geen openlucht schaken. Met de versoepeling van 

de regels zou het mogelijk wel kunnen. Het handhaven van 1,5 m is een grote belasting voor de 

begeleiders en er blijft bovendien een gezondheidsrisico voor de begeleiders van Messemaker. Hierdoor 

handhaaft het bestuur het eerder genomen besluit om dit jaar geen openlucht schaak te doen. 
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Slotdag jeugd 

Op maandag 6 juli is de slotdag voor de jeugd. Dit gebeurt weer gewoon in De Hoog. De spelers tot 18 

jaar mogen dichter bij elkaar komen dan 1,5 m; voor de begeleiders geldt dit niet, zodat er toch wel 

beperkingen zijn. Ouders kunnen we helaas niet toelaten in de zaal.  

De slotavond eindigt met de prijsuitreiking. Als het mooi weer is, kan dit op het parkeerterrein. Dan 

kunnen de ouders erbij zijn, waarbij ze wel 1,5 m afstand moeten bewaren. We rekenen hierbij op ieders 

medewerking. 

 

Zomerschaak 

Het zomerschaak vangt aan op 13 juli. Hoewel we vanaf 1 juli zouden kunnen starten, doen we dit niet op 

6 juli. Dan is de slotdag van de jeugd met de prijsuitreiking. Het is lastig om dan een eindtijd te bepalen en 

het 1,5 m afstand houden tussen jeugdspelers, ouders en seniorspelers zien we als een groot knelpunt. 

 

Met De Hoog zijn er diverse afspraken gemaakt over de voorwaarden en regels waarop we kunnen 

schaken. De regels voor het zomerschaak staan verderop in deze Messemaker aan zet online.  

Neem deze goed door als je wilt meedoen aan het zomerschaak. 

Bij de KNSB is men nog bezig om de protocollen verder uit te werken. Indien deze bekend zijn, zullen we 

deze doorgeven en ons hier aan houden. 

 

Let op: kom alleen als je gezondheid het toelaat, dit ter bescherming van jezelf en de andere leden. 

 

OKG 

Het traditionele Open Goudse Kampioenschap in het eerste weekend van september gaat dit jaar niet 

door. Er zijn te veel onzekerheden over de voorwaarden waarop het mag doorgaan en het is dan de vraag 

of dit een schaaktoermooi oplevert dat wij willen en of er voldoende deelnemers zullen zijn. Indien de 

omstandigheden wijzigen, organiseren we het toernooi mogelijk later in het jaar, maar hier is nu niets over 

te zeggen. 

 

ALV 

De ALV houden we zoals gebruikelijk op de eerste maandag in september in De Hoog. Dit is dus 7 

september. Houd deze datum vrij. 

We zijn nog wel op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zoeken: 

- Een nieuwe penningmeester. Dit kan ook een nieuwe secretaris zijn, waarbij we de vacature voor 

penningmeester binnen het bestuur oplossen met verschuivingen van functies. 

- Een wedstrijdleider intern. Afgelopen seizoen heeft Zoran de indelingen voor de interne competitie 

uitstekend gedaan met daar waar nodig de hulp van Adrie of Theo. Zoran gaat volgend seizoen 

door met de indelingen, maar het bestuur heeft wel graag een bestuurslid voor de interne 

competitie. Doordat Zoran de wekelijkse indelingen maakt, verwachten we dat de taak minder 

zwaar is dan in de seizoenen tot en met 2019. 

 

Indien je nadere informatie voor een bestuursfunctie wil hebben, kun je je wenden tot één van de 

bestuursleden. Een vereniging kan niet zonder bestuur. 

 

Start nieuwe seizoen 

De jeugd begint het nieuwe seizoen op 31 augustus 2020. 

De interne competitie voor de senioren start zoals gebruikelijk de week na de ALV, dus op 14 september. 

 

RSB en KNSB wedstrijden 

In het seizoen 2020/2021 starten de RSB wedstrijden vanaf 26 oktober 2020 en de KNSB wedstrijden op 

31 oktober. Het is dit jaar erg laat in verband met de corona en de mogelijke organisatorische maatregelen 

bij verenigingen op de zaal op orde te hebben met de corona-maatregelen. 

De teams spelen allemaal in dezelfde klasse als vorig jaar omdat er door het afbreken van het seizoen geen 

promotie en degradatie is. We zullen binnenkort informeren bij de leden wie er RSB en/of KNSB 

competitie wil spelen. 

Aan het eind van deze Messemaker aan zet online hebben we de meest recente mededeling van de KNSB 

betreffende de KNSB competitie opgenomen.  
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Regels voor het zomerschaak in verband met corona 

 

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, zowel met de jeugd als de senioren, mits: 

 je thuis blijft bij één1 of meer van deze klachten: 

o gewone verkoudheid 

o niezen  

o hoesten 

o keelpijn 

o koorts 

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. 

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

 Alleen voor de senioren  (de jeugd t/m 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden): 

o We 1,5 meter afstand houden. 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 niet aan elkaars stukken zitten. 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. 

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. 

 Een verkort 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.  

 

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. 
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Mededeling van de KNSB d.d. 29 juni 2020 

 

Afgelopen zaterdag is in de Bondsraad de opzet van de KNSB-competitie 2020-2021 besproken. De 

Bondsraad heeft nog een aantal zaken ter uitwerking meegegeven aan de KNSB. Daar gaan we eerst 

mee aan de slag.  

  

De Bondsraad is er in grote meerderheid voorstander van om de KNSB-competitie 2020-2021 met de 

normale teamgrootte te laten spelen, d.w.z. tientallen in Meesterklasse en 1
e
 klasse, achttallen in de 

overige klassen. Wel zijn er de nodige vragen en opmerkingen over de promotie/degradatieregeling. 

Het seizoen 2020-2021 wordt naar verwachting een apart seizoen, met substantiële kans dat door een 

oplaaiend coronavirus de sportcompetities verstoord zullen worden. Om die reden zal de KNSB nog 

eens naar de promotie/degradatieregeling kijken, en hoe er omgegaan moet worden met teams die een 

jaartje overslaan.  

  

Verder zullen wij kijken naar verschuiving van de deadline voor de inschrijving, van 15 augustus naar 

een later moment. Dit om clubs meer tijd te geven zaken rond hun locatie te regelen en de interesse 

onder hun leden te polsen. Voor ons is het van belang om voldoende tijd te houden voor het maken 

van een indeling, rekening houdend met de wensen van de clubs. De eerste ronde van de KNSB-

competitie is op 31 oktober. 

 

 


