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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 5 november 2020.
Toespraak premier Rutte 14 december
In de toespraak van 14 december kondigde premier Rutte een strenge ‘lockdown' aan tot
tenminste 19 januari 2021.
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te
reduceren, zijn de volgende maatregelen voor sport van kracht vanaf 15 december:
•
buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter
tussen zit;
•
in een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
•
groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden;
•
sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden;
•
voor topsporters gelden uitzonderingen.
Gevolgen voor schaaksport
De ‘lockdown’ betekent dat voor een periode van tenminste vijf weken sporten in een binnenruimte
niet is toegestaan. Schaakclubs, scholen en wijkgebouwen gaan dicht.
Zowel voor volwassenen als voor jeugd geldt dus dat wedstrijden en trainingen alleen ‘online’
kunnen worden gehouden.
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
Tata Steel Chess Tournament 2021
De Masters groep van het Tata Steel Chess Tournament 2021 valt onder de topsportregeling van
de overheid. https://schaken.nl/nieuws/tata-steel-chess-tournament-2021-gaat-door
Toeschouwers zijn in Wijk aan Zee niet toegestaan. Het toernooi zorgt voor een uitgebreide online
live verslaggeving via https://tatasteelchess.com/
Online KNSB-competitie
De Online KNSB-competitie gaat op 19 december van start. Alle informatie leest u hier:
https://schaakbond.nl/competitie/online-competitie
Veel online activiteiten
De KNSB organiseert diverse online activiteiten in de periode van de lockdown. Houd hiervoor de
websites schaken.nl en schaakbond.nl goed in de gaten.
Vanavond (16 december) om 20.00 is er een webinar van Anish Giri
https://schaken.nl/nieuws/gratis-webinar-anish-giri-16-december
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Anish demonstreert een aantal van zijn beste partijen en geeft antwoord op vragen van kijkers via
het twitch kanaal van de schaakbond: https://www.twitch.tv/schaakbond
Na de kerstvakantie zal op 6 januari Merijn van Delft een lezing houden over zijn boek Mastering
Positional Sacrifices, en gaat de Grand Prix voor de jeugd verder vanaf 8 januari.
Voor de jeugd t/m 12 jaar zal vanaf 21 december op Schaakmatties 6 weken lang de winter
challenge worden georganiseerd. Elke week is er een challenge, bijvoorbeeld los 10 puzzels op,
doe aan 3 toernooien mee of win 10 snelschaakpartijen. Alle kinderen die de challenge halen,
dingen mee naar de weekprijsjes.
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