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Secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs , regionale en bijzondere bonden
Dharma Tjiam
Update coronamaatregelen
Voorzitters schaakclubs, regionale en bijzondere bonden, Algemeen Bestuur KNSB
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Inleiding
Hierbij ontvangt u weer een mailing voor de clubs. Dit naar aanleiding van het stappenplan van de
overheid om te komen tot een afschaffing van de coronamaatregelen zoals aangekondigd in de
persconferentie van 15 februari. Op dit moment is de verwachting dat er niet op korte termijn weer
beperkende maatregelen worden ingevoerd. Daarmee komt er ook een einde aan deze corona
mailings die we bijna 2 jaar lang aan u hebben verzonden.
Onze vorige mailing was van 27 januari 2022.
Stappenplan naar einde Coronamaatregelen voor amateursport
Op de persconferentie van 15 februari kondigde minister Kuipers een stappenplan aan waarbij
Nederland weer volledig open gaat in 3 snelle stappen. Daarmee komt ook ons corona protocol te
vervallen, en kan er (vanaf 25 februari) zonder enige beperking worden geschaakt.
Stap 1: tot en met 17 februari
Tot en met vandaag gelden nog de beperkende voorwaarden zoals genoemd in het KNSB
schaakprotocol:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol -VeiligSchaken.pdf
Stap 2: Vanaf 18 februari tot en met 24 februari
De belangrijkste voorwaarden waaronder de schaaksport is toegestaan op een rij :
- Alle wedstrijden (intern en extern) en trainingen zijn toegestaan zonder beperking in
aantallen tot 01.00 uur ’s nachts
- Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht.
(Behalve in ruimtes met meer dan 500 personen).
- Het tonen van een Corona Toegangs Bewijs (CTB) blijft 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.
Stap 3: Vanaf 25 februari
Alle beperkende maatregelen voor de sport zijn opgeheven. Dus ook het Corona Toegangs Bewijs
(CTB). Er gelden in het algemeen alleen nog de bekende adviezen om verspreiding van het virus
te beperken. (Voor evenementen met meer dan 500 personen binnen geldt nog wel een CTB).
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