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Deze Nieuwsbrief is bedoeld om de leden te informeren over de start van de interne competitie en 

de te volgen protocollen. 

Verandering van de eisen door de Overheid zijn ten allen tijde mogelijk. De leden dienen zich te 

realiseren dat de weergave in deze nieuwsbrief een moment opname is.  

Vooraf 

Elk lid en/of ouder stelt de vragen zoals opgenomen in de checklist. 

 

Indien één van de vragen met JA beantwoord wordt, dan geeft het lid en/of ouder tijdig afbericht. 



Elk lid wordt gevraagd nadenken over de situatie (schaken aan 1 tafel, 1,5 meter afstand naar een 

andere tafel.) en voorkeur VOORAF kenbaar te maken. Bijvoorbeeld over het schaken in het 

voorgedeelte van de Dorpstaveerne. Of degene die liever nog niet willen schaken en later in het 

seizoen weer mee willen doen. Bijvoorbeeld na de splitsing. 

De Dorpstaveerne zet voor ons de rafels, op 1,5 meter afstand, klaar. 

Accommodaties 

Binnen de accommodaties  (A3 en De Dorpstaveerne), zijn wij gebonden aan de diverse regels van 

afstand houden. 

Voor De Dorpstaveerne is het van belang dat een presentielijst aanwezig is. (Horeca-protocol) 

Elk aanwezig lid zet zijn paraaf achter zijn naam op de ranglijst, ten teken van aanwezigheid en dat de 

checklist met een negatief resultaat (alle vragen met NEE beantwoord)  

Zodat de GGD een bron- en contactonderzoek kan doen in geval van een Corona besmetting. 

(Contactgegevens zijn bekend bij de vereniging) 

Interne competitie 

De vereniging heeft voor schoonmaakmiddelen gezorgd. Voor het reinigen van het 
schaakmateriaal (bord, klok, stukken). Op maandag 7 september heeft de KNSB de 
schaakverenigingen laten weten dat het Schaakprotocol is geactualiseerd. 
Daarin is opgenomen dat materiaal schoonmaken alleen nodig is, bij gebruik korter dan 2 dagen 
na vorig gebruik. 
De algemene regels, regelmatig handen wassen en dergelijke, blijven uiteraard wel van kracht.  

 

Boodschap 

Samen moeten wij op een zo veilig mogelijke manier onze partijen spelen en liefst daarbij 

een drankje nuttigen. 

 

Schaakprotocol 

Het Schaak Protocol is een aanvulling op het protocol van NOC NSF. Geldig voor jeugd en 

volwassenen. Bij de Dorpstaveerne geldt tevens het Horecaprotocol. 

De in deze protocollen genoemde maatregelen gelden ter bescherming van iedereen. 

Voor volwassenen geldt: 

 Ieder lid zorgt zelf voor notatiemateriaal; in de materiaalkast zal geen notatiemateriaal meer 

aanwezig zijn.  

 Borden worden geplaatst op 1,5 meter afstand. Spelers hebben GEEN fysiek contact. Spelers 

hangen tijdens het spelen NIET over het bord. En houden afstand ten opzichte van andere 

partijen. Spelers gaan niet nodeloos door de speelzaal lopen. 

 Wij schudden geen handen. 

 De speler, die niet aan zet is, leunt achterover.  Enige uitzondering is de tijdnoodfase, waarbij 

wordt uitgegaan dat die maximaal 15 minuten zal duren. 



 Elk lid gaat na of hij alle vragen van de checklist met NEE beantwoord. Zo niet, dan geeft hij 

tijdig afbericht. 

 Op de speelavond tekenen de aanwezigen leden op de daarvoor aangewezen lijst dat zij 

voldoen aan de checklist. 

 Elke speelavond wordt een Corona-verantwoordelijke aangesteld. In de eerste maand zal het 

bestuur deze functie op toerbeurt invullen. De Corona-verantwoordelijke heeft de 

bevoegdheid mensen de toegang tot het speellokaal te weigeren. 

 Toeschouwers (bijvoorbeeld ouders, familie) zijn toegestaan in de speelzaal mits 

rekening houdende met de 1,5 meter afstand en niet rondlopen, dus plaatsnemen in 

de speelzaal)  

Na afloop een consumptie nemen is natuurlijk toegestaan, echter met inachtneming van 

maximaal 3 mensen bij elkaar, bij voorkeur op gepaste afstand en men zit en staat niet. (Horeca-

Protocol) 

 

Jeugd 

 Met de huidige protocollen kan de jeugd gewoon tegen elkaar schaken. 

Voor het lesgeven is nagedacht over alternatieve methodes, onder andere het 

gebruik van demonstratieborden. 

 De ouders zal gevraagd worden hun kinderen goed voor te lichten over welke wijze 

zij zich dienen te gedragen ten opzichte van de trainers. 

 De trainers zullen gepaste afstand houden ten opzichte van onze jeugdspelers. Voor 

kinderen tot en met 12 jaar is geen afstand noodzakelijk tot andere leeftijdsgroepen. 

Voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar geldt dat zij afstand houden tot mensen van 

18 jaar en ouder. 

 

Corona-verantwoordelijke 

Maandag 14 september - Roel Spier en Gert-Jan Teer 

Maandag 21 september - Jan Kat en Roel Spier  

Maandag 28 september - Jan Kat en Jan van Weelden 

Maandag x oktober  - Jan Beekman en Jan van Weelden 

Maandag x+7 oktober  - Jan Beekman en Gert-Jan Teer 

(x is afhankelijk van de invulling van de Kermis van Assendelft)) 

 

Na deze periode zullen de leden op roulatiebasis worden ingedeeld.  



 

 
 

 

 


