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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 1 juli 2020.

Onduidelijkheid over aanhouden 1,5 meter tijdens het schaken
Op 26 juni jl. hebben wij u bericht over de persconferentie van 24 juni. In die persconferentie heeft
het kabinet aangekondigd dat per 1 juli binnensport voor alle leeftijdsgroepen weer werd
toegestaan, inclusief wedstrijden. Op de site van de rijksoverheid is dat inmiddels ook zo
verwoord. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens het
sporten mag de 1,5 meter afstand worden losgelaten.
In het algemene sportprotocol van NOC*NSF zijn deze nieuwe regels ook verwerkt. In het
protocol, te vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol, staat: tijdens het sporten dient waar mogelijk
1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat
mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
Wij dachten dat dit ook voor schaken zou gelden. Ook als beide spelers achterover leunen wordt
de 1,5 meter niet gehaald. Tegelijkertijd hebben wij wel zorgen, omdat schaakpartijen vaak veel
langer duren dan andere sportwedstrijden. We zijn aan het kijken of we daar in het specifieke
schaakprotocol nog wat extra over gaan opnemen.
In de afgelopen dagen kwam er een extra complicatie bij. In de praktijk zijn de noodverordeningen
van de veiligheidsregio’s leidend voor wat tijdens het sporten mag. In de toelichting van de meest
recente model noodverordening staat het volgende:
"Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele
uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter
afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat
een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten
worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder
wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de
kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat
een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten
en bridge."
Dit roept extra verwarring op. Van de bridgebond hebben wij begrepen dat verschillende
veiligheidsregio’s dit hebben overgenomen en ook zo uitleggen. Wij hebben inmiddels signalen
ontvangen dat er veiligheidsregio’s zijn die deze lijn ook doortrekken naar schaken, dus dat bij
schaken ook 1,5 meter afstand dient te worden bewaard.
Dit wijkt af van het algemene sportprotocol en ook van de gesprekken die de sportbonden (via
NOC*NSF) met de overheid hebben gevoerd. Om die reden gaat NOC*NSF bij het ministerie van
VWS vragen hoe de toelichting in de model noodverordening uitgelegd dient te worden. Als die
duidelijkheid er is, zullen wij u informeren.
Ons advies op dit moment is daarom om altijd 1,5 meter afstand aan te houden, ook tijdens
het spelen.
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Deel specifiek schaakprotocol
Uit het voorgaande blijkt dat nog niet duidelijk is op welke manier we weer achter het schaakbord
mogen plaatsnemen. Omdat verschillende clubs een vorm van zomercompetitie gaan starten, en
andere clubs op korte termijn moeten bepalen of hun speellocatie geschikt is, volgt nu alvast een
aantal belangrijke zaken.
Voor de helderheid: de regels van de Rijksoverheid, de noodverordening in uw gemeente en het
algemene sportprotocol van NOC*NSF zijn leidend.
De belangrijkste regels uit het 'Protocol verantwoord sporten' die van toepassing zijn voor schaken
zijn de volgende:
Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht regelmatig ververst wordt
(zet zo mogelijk ramen en deuren open), dit voorkomt de kans op besmetting. Is het niet
mogelijk voor goede luchtverversing te zorgen, dan is deze zaal niet geschikt;
Kwetsbare sporters (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te
analyseren of zij op de sportlocatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg
desnoods uw huisarts;
Zorg dat altijd 1,5 meter afstand kan worden aangehouden tijdens het schaken. Er dient
dus 1,5 meter afstand te zijn tussen 2 naastgelegen borden. Verder dienen looppaden
breed genoeg te zijn. Bij borden links en rechts van het looppad dient het pad 3 meter
breed te zijn;
De omvang van de zaal bepaalt hoeveel mensen u toe kunt laten tot uw clubactiviteit.
Wanneer u meer clubleden heeft dan de zaal aan kan: zorg dan dat mensen zich
aanmelden. Hiermee kan voorkomen worden dat te veel mensen aanwezig zijn in de
speelzaal;
Reinig het materiaal zowel voor als na de training/wedstrijd;
Reinig of desinfecteer uw handen voor aanvang van de wedstrijd;
Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
Begeleiders/ouders/toeschouwers: deze mogen in de speelzaal aanwezig zijn mits de
regels voor 1,5 meter afstand dit toelaten;
Voor aanvang van de sportactiviteit zal er middels een gezondheidscheck een aantal
vragen worden gesteld, een overzicht van de vragen aan het einde van dit document.
Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training of
wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak.
Zorg dat u aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en
contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren.
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