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versie 02 
 
Het belangrijkste doel van dit protocol is dat de schaakleden zich voldoende veilig  
vinden om weer een potje te schaken op de vrijdagavond in het wijkcentrum. 

Uitgangspunten zijn het KNSB document Plan van aanpak opstarten clubavond-d.d. 9 sept. 2020,  
welk gebaseerd is op het KNSB schaakprotocol en het protocol van het wijkcentrum. (Zie bijlage).  

Belangrijke punten:  

· Alle bezoekers worden bij binnenkomst gevraagd om hun naam en telefoonnummer en 
aan te geven of ze in de ochtend, middag of avond het wijkcentrum betreden te noteren 
op de aanwezige briefjes. Na invulling kan de bezoeker het briefje in de daarbij aanwezige 
brievenbus deponeren. Bezoekers zijn overigens niet verplicht om die informatie te 
geven. De gegevens worden per dag opgeslagen in de kluis.  
De informatie wordt volgens de Algemene Gegevensverordening (AGV) - indien nodig - 
uitsluitend door de GGD gebruikt voor onderzoek. Na 14 dagen wordt de lijst met 
contact-informatie vernietigd (protocol wijkcentrum). 

· Bij de ingang ligt ook het aanmeldformulier voor het schaken. 
· Bestuursleden zijn de corona-verantwoordelijken namens de schaakvereniging. 
· De leden druppelen binnen kort voor aanvang van de clubavond. Zij kunnen alle 

vragen, genoemd in de checklist van de overheid, met nee beantwoorden.  
· leden kunnen hun handen desinfecteren/reinigen bij binnenkomst in het gebouw.  
· Iedereen houdt 1,5 meter afstand.  
· Er worden geen handen geschud.  
· Aan de bar gelden de protocol regels zoals die zijn opgesteld door het wijkcentrum.  
· Na aankomst gaan de leden naar de speelzaal en gaan op één van de stoelen zitten. 

Dit totdat de indeling bekend is. 
· In de grote zaal is de maximale bezetting 25 personen. 

Mochten er meer dan 25 leden zijn, dan zal er ook gebruik gemaakt kunnen worden 
van de kleine zaal. In deze zaal mogen maximaal 15 personen. 

· In de speelzaal is er een vaste opstelling van tafels en stoelen. Deze mag niet gewijzigd 
worden. Maar ook mogen de schaakborden op de tafels niet worden verplaatst.  

· Bij het schaken zitten beide spelers aan de kopse kant van een tafel. Spelers hangen 
niet voorover over de tafel. Hierdoor kunnen de spelers 1,5 meter afstand houden.  
In het midden van de tafel staat het bord en de klok. Er wordt op één bord gespeeld.  

· Bij een partij zijn maximaal twee toeschouwers toegestaan. Iedere speler heeft het 
recht een ander erop aan te spreken als de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd wordt.  

· Schaakstukken van de jeugd (plastic) en senioren (hout) worden gescheiden gehouden. 
· Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Leden die zich prettig voelen bij het 

dragen van een mondkapje worden met respect behandeld.  
· In ieder geval dienen conform het KNSB corona protocol de schaakstukken, het bord en 

de klok voor aanvang van de partij goed gereinigd te worden als deze korter dan 2 dagen 
geleden nog gebruikt zijn. Bij rapid wedstrijden worden de schaakstukken wel gereinigd.  

· Voor het – indien gewenst – (eventueel) reinigen van het schaakmateriaal zijn 
hygiënische doekjes of schoonmaakdoekjes aanwezig.  

· Let op elkaar. We doen dringend een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.  
 

Bestuur van SV Het Kasteel, 14 september 2020 

https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Plan-van-aanpak-opstarten-clubavond.pdf
https://www.schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-Schaken.pdf

