
Schaakprotocol VSV 
Schaken bij de Veenendaalse Schaakvereniging in 2020-2021 

Gedurende het seizoen 2020-2021 heeft de Veenendaalse Schaakvereniging te maken met 
aangepaste regelgeving voor het organiseren van de interne competitie. Naast de hieronder 
vermelde coronacheck van het RIVM gelden er aanvullende maatregelen in de speelzaal om 
op deze wijze een veilige schaakomgeving te creëren voor de interne competitie.  

Corona Check: 
Leden dienen zichzelf volgens de overheid allereerst de volgende vragen te stellen: 

 
Indien het antwoord op één of meerdere vragen “Ja” is, dan word je verzocht niet naar de 
schaakvereniging te komen. Dit geldt ook wanneer je in de afgelopen 10 dagen in een land 
bent geweest dat door de overheid wordt bestempeld met een code oranje of rood. 
 



Aanvullende maatregelen: 
De Veenendaalse Schaakvereniging neemt (deels i.s.m. Sportservice Veenendaal en de 
KNSB) een aantal aanvullende maatregelen om een veilige omgeving te creëren. Het 
naleven van deze maatregelen is noodzakelijk om alle leden de mogelijkheid te bieden om 
te kunnen schaken zonder verhoogt risico op een besmetting van het coronavirus.  
 

● Aanmelden. Op uiterlijk woensdagavond 21:00u dienen leden zich te hebben 
aangemeld via de website. Omdat de speelzaal een maximum capaciteit heeft van 
20 spelers is er een kleine kans dat niet alle leden de mogelijkheid krijgen om te 
schaken. In het geval dat er meer dan 20 leden zich aanmelden voor de interne zal 
d.m.v. loting één of meerdere leden uitgesloten worden van deelname. Uiteraard zijn 
deze leden bij volgende loting(en) verzekerd van een plaats achter het bord. Vanaf 
de eerste speelronde is het ook mogelijk om bij de intern competitieleider aan te 
geven om standaard “aangemeld” te staan en alleen bij afwezigheid nog hierover 
een bericht te geven (mondeling, per telefoon of via de website). 

● Entree. Buiten de speelzaal gelden de opgelegde maatregelen van de beheerder, 
Sportservice Veenendaal. De beheerder vraagt bezoekers en sporters om hun 
handen te desinfecteren bij binnenkomst, hiervoor staat beneden in de hal een 
pompje ter beschikking. De Veenendaalse Schaakvereniging zorgt ervoor dat er ook 
in de speelzaal een pompje met desinfectie staat. Verder is het een dringend advies 
om een mondkapje te dragen in de hal (publieke ruimte). 

● Plaatsnemen. Leden worden verzocht om voorafgaand aan de interne competitie zo 
min mogelijk te lopen in de speelzaal. Omdat de indeling bij binnenkomst al bekend 
is (deze zal op de deur bij de ingang hangen, net als de zaalindeling met 
bordnummering) worden leden verzocht direct achter hun bord plaats te nemen. 
Hierbij is de dubbele deur t.h.v. de trap de ingang van de speelzaal. De deur 
halverwege de zaal, tegenover het balkon, zal als uitgang dienen.  

● Tijdens de partij. Gedurende de avond is het gebruikelijk om regelmatig bij andere 
partijen te kijken, ook tijdens deze periode is dat toegestaan mits er bij het rondlopen 
de benodigde anderhalve meter gehandhaafd wordt. Zie je dat er tijdens de beurt 
van je tegenstander al een aantal leden aan het rondlopen zijn dan is het advies om 
achter je bord te blijven zitten. Ook achter het bord is het NIET toegestaan om 
binnen anderhalve meter van elkaar te komen. Schuif dus je stoel naar achteren als 
je niet aan de beurt bent zodat je tegenstander de ruimte heeft, ook in een fase van 
tijdnood is dit een verplichting! 

● Speeltijd. Omdat we tijdelijk om 23:00u de speelzaal moeten verlaten is de speeltijd 
ingekort tot maximaal 1.20u p.p. (+0:10 p.z.). Spelers die om 22:55u nog bezig zijn 
met hun partij zullen deze moeten afbreken. voorafgaand aan de partij zullen spelers 
overeen moeten komen of ze dit samen besluiten of dat de intern wedstrijdleider 
hierover moet gaan.  

● Consumpties. Het café beneden is tijdelijk gesloten, hierom worden leden verzocht 
hun eigen consumpties mee te nemen. 

● Na de partij. Wanneer de partij afgelopen is worden de stukken door de spelers in 
de doos gelegd en deze samen met de klok op het bord geplaatst. Hiermee wordt 



aangegeven dat deze set stukken, het schaakbord en de klok gebruikt zijn en niet 
zonder schoonmaak weer gebruikt mogen worden. Nadat alle partijen klaar zijn 
zullen de materialen voor een week in de kast worden gezet en zijn dan weer zonder 
extra schoonmaak veilig te gebruiken.  

● Toeschouwers. Het is NIET toegestaan om tijdens de interne competitie de 
speelzaal te bezoeken en partijen te bekijken.  

● Toiletgebruik. De toiletten in het complex zijn gewoon te gebruiken. Wel is dit plek 
waar je een verhoogd risico op overdracht van het virus kan verwachten. Leden 
worden geadviseerd om voorafgaand aan de schaakavond thuis van het toilet 
gebruik te maken en het gebruik van de toiletten tijdens en na het schaken tot het 
hoogstnoodzakelijke te beperken. 

● Coronacoördinator. Gedurende de avond is er in de speelzaal een 
coronacoördinator (Jaap-Hille of vervanger) aanwezig. Deze is het aanspreekpunt 
voor eventuele vragen en opmerkingen, daarnaast is deze verantwoordelijk om 
nieuwe maatregelen en/of versoepelingen vanuit de overheid of KNSB door te 
voeren in dit protocol en ziet deze (net als alle leden) toe op de naleving van de 
maatregelen in de speelzaal. Bij afwezigheid van Jaap-Hille zal een van de andere 
bestuursleden deze rol op zich nemen, dit zal voorafgaand op de interne kenbaar 
worden gemaakt.  

● Besmet? En nu? Mocht een lid toch besmet zijn en in de afgelopen 14 dagen op de 
vereniging te zijn geweest dan wordt deze dringend verzocht dit zowel te melden bij 
de GGD als bij de coronacoördinator van de VSV. De coronacoördinator mag ook bij 
de GGD worden opgegeven als contactpersoon van de VSV voor eventueel 
vervolgonderzoek. De coronacoördinator zal in overleg met de GGD 
vervolgmaatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Hierbij zullen 
uiteraard de persoonsgegevens van leden zo veel mogelijk anoniem worden 
verwerkt (verwacht dus zeker geen mail van onze zijde met de mededeling dat ‘lid x’ 
positief heeft getest). Wel zullen we benodigde persoonsgegevens overdragen aan 
de GGD indien zij een vervolgonderzoek willen opstarten.  
  



Zaalindeling: 
Hieronder de schematische weergave van de speelzaal met tafelnummering. De richting van 
de pijl geeft de positie van de tafel en het bord op de tafel weer. Wanneer de balkondeuren 
geopend zijn kan er mogelijk tocht worden ervaren bij de borden 1, 2, 4 en 9. Spelers dienen 
hiermee rekening te houden. 
 

 


