Coronamaatregelen SV Wassenaar voor locatie Deijlerhuis
Inleiding
Sinds medio maart is onze schaakclub gesloten vanwege de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli mochten
binnensporten als schaken weer onder voorwaarden worden opgestart. Het bestuur heeft daar toen
niet voor gekozen, omdat niet de verwachting was, dat er veel animo voor zou bestaan. Nu begint
het schaakseizoen weer en lijkt het ons goed om de interne competitie weer op te starten. Overigens
mogen na 1 september de KNSB- en regionale competities ook weer worden opgestart.
Om een veilige situatie te creëren voor onze schakers en deelnemers aan de externe competitie en
het Open Kampioenschap van Wassenaar (OKW) is het van belang een aantal maatregelen te nemen
ten aanzien van onze speellocatie Deijlerhuis. De omvang van onze zaal bepaalt hoeveel mensen wij
toe kunnen laten. Aangezien wij een beperkt aantal leden hebben die mee zullen doen aan de
interne competitie en wij over een ruime speelzaal beschikken, is het bestuur van mening dat onze
leden zonder aanmelding vooraf kunnen deelnemen aan de interne competitie. Wij zullen later
bezien hoeveel deelnemers aan het OKW verantwoord zijn.
Hierna volgen de afspraken voor u als schaker en geven wij aan waar het bestuur voor zal zorgen,
met tot slot mogelijke extra afspraken. Daarbij hebben wij vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de
landelijke (RIVM) richtlijnen en de sportprotocollen van NOC/NSF en de KNSB.
Wij hebben onze maatregelen voorgelegd aan onze leden en op de Algemene Vergadering van 31
augustus 2020 besproken. De leden hebben ingestemd met toevoeging van twee punten die
hieronder cursief zijn toegevoegd. Ook cursief toegevoegd zijn van toepassing zijnde maatregelen
van het kabinet van eind september jl. Deze gelden voorlopig voor drie weken.
2. Afspraken voor de schakers
NB Deze afspraken zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan kan de overtreder
tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden.
● De hoofdregel voor iedere schaker is, dat wanneer u symptomen vertoont, die kunnen wijzen op
corona, dan blijft u thuis.
● Kom bij een clubavond niet eerder dan tien minuten voor de starttijd in de speelzaal.
● Reinig of desinfecteer uw handen voor aanvang van de wedstrijd.
● Voor aanvang van de sportactiviteit zal u via een gezondheidscheck een aantal vragen worden
gesteld. Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training of
wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
● Kwetsbare sporters (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij
zich op de speellocatie in groepen kunnen begeven.
● Toevoeging Algemene Vergadering: Als één speler aangeeft een mondkapje te willen dragen, moet
zijn tegenstander dat ook doen (het bestuur zal voor enige mondkapjes zorgen).

● Spelers zitten achteroverleunend in de stoel in verband met de regel van 1,5 meter afstand
houden.
● Ook voorafgaand of na afloop van de partij geldt deze afstandsregel.
● Ook tussen de borden onderling blijft de 1,5 meter afstandsregel gelden. De opstelling van de
borden in een 1,5 meter samenleving vraagt om ongeveer 10 m² per bord.
● Toeschouwers: als u uw partij beëindigd hebt, geldt u als toeschouwer. Een toeschouwer is iemand
die niet deelneemt aan een partij of wedstrijd (de teamcaptain en wedstrijdleider maken deel uit van
de wedstrijd en gelden niet als toeschouwers). Toeschouwers worden toegelaten tot de speelzaal
mits de regels voor de 1,5 meter samenleving kunnen worden gehandhaafd. Toeschouwers moeten
niet in de gangpaden blijven hangen, de gangpaden zijn voor de spelers. Toevoeging i.v.m. de nieuwe
maatregelen van eind september: Na de partij verlaten de spelers de locatie, geen analyse.
● Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
● Spelers mogen bij slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen.
● Er mogen wel meerdere partijen tegen dezelfde tegenstander op een avond gespeeld worden, en
analyseren met de tegenstander kan ook (in een andere ruimte). Toevoeging i.v.m. de nieuwe
maatregelen van eind september: Na de partij verlaten de spelers de locatie, geen analyse.
● Leden schaken tegen een of maximaal twee andere leden gedurende de avond.
● Vaak halen spelers consumpties voor zichzelf en hun tegenstander. Doe dat niet, iedereen haalt
zijn eigen consumptie. Toevoeging i.v.m. de nieuwe maatregelen van eind september: Geen
bediening aan de bar. Spelers kunnen uit de koelkast zelf een drankje pakken of zelf koffie of thee
inschenken.
● Eet niet achter het schaakbord (uitgezonderd een klein koekje bij de koffie).
● Na afloop van een partij reinigen beide spelers het materiaal, voordat het opgeruimd wordt.
Toevoeging Algemene Vergadering: Het schoonmaken van de stukken na de partij hoeft niet met
water en zeep, met reinigen wordt ‘afstoffen’ bedoeld. Het bestuur zal hiervoor zorgdragen.
3. Waar zorgt het bestuur voor
● Er zijn op de speellocatie exemplaren aanwezig van het NOC*NSF protocol verantwoord sporten,
het KNSB schaakprotocol en de checklist van de overheid.
● Het bestuur stelt een corona-verantwoordelijke aan, dit zal in ons geval per speelavond één van de
bestuursleden zijn, afhankelijk van de aanwezigheid.
● De corona-verantwoordelijke en eventuele helper(s) zijn eerder aanwezig om de zaal speelklaar te
maken in de juiste opstelling en te controleren of desinfecterende middelen aanwezig zijn, zodat
leden hun handen kunnen desinfecteren/reinigen bij binnenkomst in de zaal.

● Het bestuur zorgt waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).
● Het bestuur zorgt voor een goede ventilatie van de ruimte, zodat de lucht regelmatig ververst
wordt, zo nodig zetten wij ramen en deuren open.
● Het bestuur zorgt dat informatie over coronamaatregelen permanent en goed zichtbaar op de
website komt te staan.
● Het bestuur heeft contact opgenomen met de zaalbeheerder van de accommodatie en gevraagd
naar de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn, en de regels die gelden voor onze accommodatie.
De hygiènemaatregelen die genomen moeten worden, hebben te maken met handen wassen,
toiletten regelmatig schoonmaken, deurklinken desinfecteren etc. Wij hebben afspraken gemaakt
met de zaalbeheerder over schoonmaak na afloop van de clubavond.
4. Mogelijke aanvullende voorzieningen
Naast de hiervoor genoemde basisafspraken zijn aanvullende voorzieningen mogelijk. Te denken valt
aan: mondkapjes, plastic handschoenen, een extra stoel per speler zodat die naar achteren kan als
die niet aan zet is, twee borden naast elkaar met de klok ertussen met ieder ‘zijn eigen partij’ of twee
tafels met ieder een eigen bord.
Het bestuur wil deze mogelijkheden niet opleggen, maar het staat iedereen vrij zelf een eigen
voorziening te gebruiken of te vragen om een speciale opstelling.

