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Inleiding
Hierbij ontvangt u weer een mailing voor de clubs. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de
coronamaatregelen die werd aangekondigd in de persconferentie van 25 januari.
Onze vorige mailing was van 18 januari 2022.
Coronamaatregelen voor amateursport
Op de persconferentie van 25 januari 2022 werd bekend dat de meeste locaties (onder
voorwaarden) weer open mogen tot 22.00 uur. Ook zijn de meeste beperkingen voor de
binnensport opgeheven met ingang van 26 januari 2022.
De belangrijkste voorwaarden waaronder de schaaksport weer is toegestaan op een rij:
- Alle wedstrijden (intern en extern) en trainingen zijn toegestaan zonder beperking in tijd of
aantallen mits de locatie geen horecagelegenheid is (dan gelden de regels voor de horeca
en is 22.00 uur de eindtijd). Dus, als de hoofdfunctie van een locatie sport is, de horeca
gesloten en er zijn geen toeschouwers, dan geldt er geen sluitingstijd.
- Voorwaarde is wel dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat er mondkapjes
gedragen worden (voor 13 jaar en ouder) zolang je niet aan het bord zit. Tijdens de partij
(zittend achter het bord) is een mondkapje niet verplicht, evenmin als het aanhouden van
1,5 meter afstand. Het advies is om wegwerpmondkapjes (medische mondkapjes) te
dragen.
- Het tonen van een Corona Toegangs Bewijs (CTB) is verplicht vanaf 18 jaar, behalve voor
functionarissen en begeleiders van kwetsbare personen. Voor de Corona Scanner
procedure zie: https://schaakbond.nl/nieuws/corona-scannner-procedure
- Toeschouwers zijn toegestaan tot 22.00 uur, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan
worden in de zaal.
Zie voor het actuele KNSB schaakprotocol:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken.pdf
Jeugdevenementen
De 2e kwalificatie NK AB+C meisjes in Eindhoven (12-13 februari) kan doorgang vinden. Het
inschrijfformulier is zojuist geopend. Kijk voor de voorwaarden op de website:
https://schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-jeugdkampioenschappen/nk-abc
Veel regionale kwalificaties in de jongere categorieën waren uitgesteld (de PJK’s). Deze krijgen
extra tijd om deze alsnog te organiseren:
voor de E en C jeugd categorieën is 14 maart de uiterste datum geworden (was 6 maart);
voor de D categorie 4 april (was 6 maart);
Voor de lokale schoolschaakkampioenschappen bieden de regionale bonden extra ruimte in hun
kalender. Kijk op hun sites voor de nieuwe uiterste data. Is het kampioenschap al online gespeeld
of staat dat ingepland, dan telt dat ook volwaardig mee.
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