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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 15 oktober 2020.
Persconferentie 3 november
Het kabinet heeft op 3 november een tijdelijke verzwaring van de 'gedeeltelijke lockdown'
aangekondigd. Vanaf 19 november gaan we weer terug naar de 'gedeeltelijke lockdown' van 14
oktober.
Op 3 november werd ook bekend dat de 'gedeeltelijke lockdown' wordt verlengd tot en met medio
december. Daarbij is duidelijk geworden dat de nationale competities voor senioren waarschijnlijk
op zijn vroegst pas in februari kunnen worden hervat. Dit heeft verstrekkende gevolgen: met name
voor de (nog niet gestarte) KNSB-competitie 2020-2021.
KNSB-competitie 2020-2021
De competitiedata 31 oktober en 21 november waren reeds geschrapt. Na de persconferentie van
3 november is duidelijk dat ook de ronden die gepland stonden voor 12 december 2020 en 9
januari 2021 komen te vervallen.
Op grond hiervan heeft het Competitie Management Team op 5 november besloten dat de KNSB
competitie 2020-2021 in deze vorm niet meer gespeeld gaat worden.
Wij zullen een alternatief gaan uitwerken waarmee we kunnen starten wanneer landelijke
competities weer hervat mogen worden.
Gevolgen tijdelijke verzwaring
In het algemeen geldt dat de overheid met de tijdelijke verzwaring het aantal contactmomenten en
reisbewegingen wil beperken. Ons algemene advies is om gedurende de periode tot 19 november
contactmomenten op de vereniging zoveel mogelijk te beperken. Er zijn ook al jeugdverenigingen
die voor deze periode besloten hebben om de training alleen online te houden. Hieronder zullen
wij beschrijven wat is toegestaan conform de regels voor de sport.
NB. Ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend. Er
kan dus sprake zijn van regionale verschillen. De link naar de 25 veiligheidsregio’s vind u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
Volwassenen
In principe mogen volwassenen tegen elkaar blijven schaken (groepjes van 2 personen!) met een
maximum van 30 personen per ruimte, en mits alle overige maatregelen gehandhaafd worden –
met name 1,5 meter afstand.
Daarbij is het voor verenigingen die speelden in publiek toegankelijke locaties als bibliotheken en
wijkcentra natuurlijk niet meer mogelijk om daar samen te komen, omdat deze voor twee weken
zijn gesloten.
Jeugd
De tijdelijke maatregelen hebben geen effect op de jeugd. Er is een uitzondering voor kinderen en
jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen
wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. (kinderen met klachten blijven uiteraard thuis.)
Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen.
Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.
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Jeugdtraining
Jeugd tot en met 17 jaar is uitgezonderd van de regel voor groepjes van 2, en maximaal dertig
personen.
Online KNSB-competitie
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is een Online KNSB-competitie opgezet voor de periode 19
december-27 februari. Alle informatie leest u hier: https://schaakbond.nl/competitie/onlinecompetitie
Indien u een team wilt inschrijven (dit is gratis) dan moet dat voor 24 november via dit formulier:
https://schaakbond.nl/competitie/online-competitie/inschrijfformulier-online-competitie
Jeugdevenementen waaronder JCC
De speeldatum van de Jeugdclubcompetitie van 28 november wordt net als die van 7 en 14
november voorlopig uitgesteld naar begin volgend jaar.
In de tussenliggende periode gaan we verschillende online toernooien organiseren:
De eerste twee op Schaakmatties (t/m 12 jaar) en de andere twee op Chess.com (13-18 jaar):
1. Schoolschaak Christmas Cup, kwalificatieweek 7-11 december en een finale op 16 december
2020, gratis en ook open voor niet-leden;
2. Team Battles voor clubs (D t/m H) en scholen, op vrijdag-zaterdag-zondag vanaf 6 november
wekelijks met finales op 11-13 december 2020;
3. NK VO, kwalificaties op 6 en 20 november en 4 december 2020 en een online finale op 21
januari 2021;
4. Grand Prix Chess Tournaments, 8 weekenden om de 3 weken vanaf 27 november 2020 met
rapid tempo en finale in juni 2021.
NK Internet algemeen en vrouwen
Iedereen die toegelaten is tot club KNSB Nederland mag zich inschrijven voor het NK internet, er
is een aparte variant voor vrouwen. Het prijzengeld is verhoogd, en onder de deelnemers aan de
voorronden worden 5 schaakboeken verloot (ongeacht resultaat). Zie:
https://schaken.nl/nieuws/nk-online-2020
Aankondiging heropening regelingen voor sportverenigingen (TVS en TASO)
De overheid heeft verlenging aangekondigd van de zogenaamde TVS en TASO regelingen (onder
andere voor verenigingen met eigen accommodatie). Deze regelingen zijn nog niet geopend.
Website NOC*NSF en KNSB
NOC*NSF actualiseert continu de website over sport en het coronavirus. Dit geldt ook voor de
speciale lijst met veelgestelde vragen: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-enmaatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Op de website https://nocnsf.nl/sportprotocol vind u het meest actuele sportprotocol.
De meest actuele informatie vanuit de KNSB vind u hier:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
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