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Schaakclub Purmerend 

 
 
 

 

Protocol Verantwoord Sporten gedurende de Corona Crisis 
bij Schaakclub Purmerend 

 
Opgesteld door het bestuur op 10 augustus 2020. 
Voorgelegd aan de leden op de ALV van donderdag 3 september 2020. 
Aangepast 8 september 2020. 
 
Het protocol is afgeleid van het protocol “Verantwoord Sporten” van het NOC/NSF en het protocol 
“Verantwoord Schaken” van de KNSB.  
 
Het bestuur van schaakclub Purmerend wijst haar leden op ieders individuele verantwoordelijkheid. 
Veel leden zijn van oudere leeftijd en maken deel uit van risicogroepen v.w.b. de leeftijd en 
gezondheid. Ieder lid dient zijn of haar eigen afweging te maken, of hij/zij het verantwoord en veilig 
vindt om de clubactiviteiten te bezoeken. Het kan altijd zo zijn, dat ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen, één van de aanwezigen toch positief test op corona. In dat geval treden de 
landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel quarantaine thuis. 
 
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

1. heeft u klachten:  blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen en kom niet naar de 
clubavond  
 indien je de uitslag van de test nog niet hebt. 

2. ben je 18 jaar en ouder:  houd 1,5 meter afstand van anderen; 
3. was vaak je handen 

 
Dit protocol dient door iedere deelnemer aan de interne schaakcompetitie te worden ondertekend. 
Hiermee gaat het desbetreffende lid akkoord met dit protocol en belooft hij of zij zich hieraan te 
houden. 
 
 
Aanmelden s.v.p.! 
 
Niet vergeten!  
 
Aanmelden voor elke clubavond bij de interne wedstrijdleider Kees Pruis. Dat kan via 
voorzitter@scpurmerend.nl of via een WhatsAppje. Liever niet bellen. 
 
Aanmelden voor woensdagavond 19:00 uur. Ik zorg dan voor de indeling en tafelindeling voor de 
donderdagavond. De indeling komt zoals gewoonlijk op de website op woensdagavond rond 21:00 
uur. 
 
Dank voor ieders begrip en medewerking! 
 
Aanvang competitie: donderdag 3 september alleen jeugd (in verband met de ALV), en 10 september 
iedereen. 
 
Jeugdtrainingen en jeugdcompetitie 
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Deze kan onder normale omstandigheden plaatsvinden. Er zijn geen afstandsbeperkingen t.o.v. 
elkaar. Deze zijn er wel t.o.v. de trainers. Daar blijft de 1,5 meter afstand de leidraad. De ruimte tussen 
de leerlingen en de trainers zal worden afgescheiden d.m.v. tafels. 
 

 
 
De kinderen worden door de ouders gebracht tot in de vrije ruimte (foyer). Ouders mogen zich niet 
begeven in de gang naar de speelzalen. De CV ziet hierop toe. Dit wordt ook duidelijk naar de ouders 
gecommuniceerd. Alle kinderen desinfecteren hun handen zorgvuldig, voordat ze achter de borden 
plaatsnemen. Ook na bezoek van het toilet wordt er zorgvuldig handen gewassen (in toiletruimte) en 
gedesinfecteerd bij binnenkomst van de zaal. 
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Zaalindeling tijdens het spelen van de competitiewedstrijden: · 
 

 
 
Na afloop worden de kinderen tussen 20:00 en 20:10 uur in de foyer met hun ouders herenigd.  
 
Pas nadat alle kinderen zijn vertrokken kunnen de senioren de speelzaal binnenkomen. 
 
Clubavond, start van de interne competitie voor de senioren  
 
De eerste clubavond zal plaatsvinden op donderdag 10 september. In verband met het vertrek van de 
jeugd, zijn de senioren pas vanaf 20:15 uur welkom.  
 
Er kunnen alleen leden meespelen, die zich van tevoren hebben aangemeld en eventueel hebben 
aangegeven, dat zij met dubbele tafels wensen te spelen. De tafels worden genummerd en die 
nummering wordt bekend gemaakt en in de speelzaal aangegeven, zodat iedereen gelijk op zijn 
plaats kan gaan zitten. 
 
Alle deelnemers aan de interne competitie tekenen de presentielijst, waarbij ze ook gelijk akkoord 
gaan met het protocol. (Dit is duidelijk gecommuniceerd naar de leden en akkoord bevonden door de 
ALV). De CV ziet erop toe, dat de leden zich houden aan het protocol. Na het tekenen van de lijst 
desinfecteren ze hun handen zorgvuldig, voordat ze achter de borden plaatsnemen.  
 
Tijdens de clubactiviteit is er geen fysiek contact tussen de aanwezigen. Er worden geen handen 
geschud voor en na de partij.  
 
Ook na bezoek van het toilet wordt er zorgvuldig handen gewassen (in toiletruimte) en 
gedesinfecteerd bij binnenkomst van de zaal. 
 
De tafels kunnen naar keuze op twee manieren opgesteld worden: 
1) Eén tafel met één schaakbord, waarbij er naar achteren geleund wordt als men niet aan de beurt is, 
waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. 
2) Dubbele tafels, waarbij het schaakbord en de klok op een handdoek staan, die heen en weer 
geschoven kan worden. Mocht één van de spelers deze keuze maken dan dient de tegenspeler 
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hiermee akkoord te gaan. Deze laatste keuze moet van tevoren worden aangevraagd bij de 
wedstrijdleider.  
 
De tafels zullen worden genummerd, zodat iedereen weet waar hij of zij zit. Tussen de rijen tafels 
dient in ieder geval de 1,5 meter te worden aangehouden. De looprichtingen worden aangegeven, 
zodat spelers elkaar niet op minder dan 1,5 meter hoeven te passeren.  
 
Het rondlopen in de zaal om partijen te bekijken als “toeschouwer” kan helaas niet, omdat de 1,5 
meter zone dan niet gehandhaafd kan worden. 
 

 
 
Capaciteit 
 
Op deze manier kunnen er maximaal 30 senioren in de Grote zaal en Kleine zaal tezamen 
plaatsnemen. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan kunnen vrijwilligers in de vrije ruimte spelen. 
 
Aanvullende maatregelen 
 
Het speellokaal dient voldoende geventileerd te kunnen worden, d.w.z. er moet doorstroming van 
buiten zijn om de binnenlucht te verversen. Hiertoe zullen de ramen aan de Spoorkant op de 
ventilatiestand gezet worden. 
 
Bij de ingang van de zaal zullen mondkapjes en handschoenen worden verstrekt aan degenen, voor 
diegene die dat willen. Gebruik hiervan is niet verplicht. 
 
Na afloop worden de spellen en klokken opgeruimd door de spelers zelf. Omdat de spullen een week 
niet gebruikt worden hoeven deze niet ontsmet te worden. Het coronavirus overleeft niet zolang. De 
tafels en stoelen worden aan het eind van de avond ontsmet en opgestapeld. Dit gebeurt door 
vrijwilligers. 
 
Alleen als we ons allemaal houden aan dit protocol is het verantwoord om onze clubavonden te blijven 
organiseren. Het bestuur vertrouwt en rekent op uw medewerking!  
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Coronaverantwoordelijke (CV) Op de Algemene Leden Vergadering van 3 sept is voorzitter Kees 
Pruis als Corona-verantwoordelijke (CV) benoemd. 
 
Gedurende het eerste uur (18.45 uur - 19.45 uur) van de jeugdtrainingen zal deze taak gedelegeerd 
worden aan Frank Reurs. 
 
De functie van de coronaverantwoordelijke (CV) omvat de volgende punten:  
 
- Leest het NOC*NSF protocol verantwoord sporten en het KNSB schaakprotocol  
- Zorgt dat exemplaren hiervan aanwezig zijn op de accommodatie of tijdens de clubactiviteit 
- Onderhoudt contact met de zaalbeheerder van de accommodatie over de voorzorgsmaatregelen 
- Controleert of de accommodatie voldoet aan de voorwaarden 
- Controleert hoeveel personen toegelaten kunnen worden tot de clubavond/activiteit 
- Controleert en zorgt dat er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn tijdens de  
  activiteit/clubavond 
- Informeert de clubleden en ouders over de regels en spreekt ze zo nodig hierop aan 
- Denkt na over de opstelling van de tafels en borden en zorgt dat deze in de gewenste opstelling  
  staan 


