
Coronaprotocol Schaakvereniging De Pion 
 
Het coronaprotocol van Schaakvereniging De Pion bestaat uit drie delen: 

1. Algemeen 
2. Jeugdafdeling 
3. Seniorenafdeling 

 
Algemeen 

1. Het coronaprotocol van Schaakvereniging De Pion (hierna ‘de vereniging’) is gebaseerd 
op de meeste recente aanwijzingen van het RIVM, NOC*NSF en KNSB en NBSB; dit 
betekent dat het protocol te allen tijde aangepast kan worden. De meest recente 
versie kan gevonden worden via https://www.depion.nl/images/Protocol.pdf.  

2. Daar waar dit protocol niet in voor ziet, kan worden teruggegrepen naar de 
aanwijzingen van het RIVM, NOC*NSF, KNSB en NBSB.  

3. Deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging betekent dat de 
deelnemer gekend is in dit protocol en zich hier, op straffe van uitsluiting van 
deelname, aan zal houden. 

4. Deelnemers kunnen geweigerd worden om deel te nemen aan een activiteit, of tijdens 
de activiteit naar huis gestuurd worden bij (vermoeden) van gezondheidsklachten 
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts, en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

5. Heeft de deelnemer een kwetsbare gezondheid (denk aan leeftijd of een aandoening) 
dan dient hij (of zijn ouders) zelf de afweging te maken om deel te nemen aan een 
activiteit. Er wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts in geval van 
twijfel. 

6. Bij iedere activiteit zullen er een of meer coronaverantwoordelijken worden 
aangewezen. 

7. Ten einde bron- en contactonderzoek te kunnen ondersteunen, worden 
aanwezigheidsgegevens verzameld en bewaard zolang noodzakelijk. 

8. De vereniging zal voorzien in voldoende hygiëne- en/of desinfectiemiddelen. 
9. In afstemming met de locatie wordt voorzien in een adequate ventilatie van gebruikte 

ruimtes. 
a. Hierbij wordt onder ventilatie verstaan dat er zoveel mogelijk luchtverversing 

plaatsvindt en geen luchtcirculatie.  
10. Onder deelnemers wordt in ieder geval verstaan: 

a. Bij de Jeugdafdeling: Jeugdleden (kinderen) en docenten en de 
coronaverantwoordelijke(n); 

b. Bij de Seniorenafdeling: Seniorenleden; 
c. Niet-leden die aanwezig zijn bij een activiteit van de vereniging. 

 
Jeugdafdeling 
Algemeen 

1. Er dient gehouden te worden aan de protocollen van het Jan Tinbergen College, voor 
zover relevant. Dit houdt onder andere in dat: 

a. Gehouden dient te worden aan looproutes; 
b. Niet meer personen in een lokaal mogen zijn dan vooraf is bepaald; 



c. Geen ouders en/of verzorgers aanwezig mogen zijn in het gebouw zolang zij 
geen toestemming hiervoor hebben gehad van de coronaverantwoordelijke(n); 

d. Kinderen maximaal 10 minuten voor de start van de activiteit aanwezig mogen 
zijn; 

e. Zo min mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van de toiletten, geadviseerd 
wordt dus om vóór de activiteit thuis naar het toilet te gaan. 

f. Alvorens het gebouw te betreden, dienen de handen te worden 
gedesinfecteerd. De schaakvereniging voorziet hierin. 

2. Kinderen dienen bij het hek te worden afgezet en na afloop, daar te worden 
opgehaald. 

a. Voor ouders/verzorgers en docenten geldt hierbij dat zij onderling 1,5 meter 
afstand dienen te houden. 

b. Er zal te allen tijde een vrijwilliger toezicht hierbij hebben. 
c. Om de verplaatsingen zo gecontroleerd mogelijk te maken, wordt bij voorkeur 

per groep/stap/categorie naar binnen gegaan via de daartoe door de 
coronaverantwoordelijken aangewezen deur en ook per groep/stap/categorie 
naar buiten gegaan.  

i. Is het kind meer dan 5 minuten later dan de begintijd van de activiteit, 
dient dit afgestemd te worden met de jeugdleider, anders kan niet 
verzekerd worden dat er nog deelgenomen kan worden aan de 
activiteit. 

3. Het is noodzakelijk om, indien een kind niet zal komen, dit te melden bij de jeugdleider. 
4. Indien, herhaaldelijk, niet wordt gehouden aan het protocol, zal een ouder/verzorger 

verzocht worden om zijn/haar kind op te komen halen; en kan uitsluiting van verdere 
deelname worden bepaald. 
 

Schaakles (start 18.30 uur, einde 19.35 – 19.45) 
1. Voor aanvang van de schaakles zorgen de docenten voor schoongemaakt 

schaakmateriaal alsmede een goed ingericht lokaal. Na afloop van de schaakles maken 
de docenten het schaakmateriaal opnieuw schoon. 

a. De meeste recente versie van een uitgebreid protocol inzake het inrichten van 
lokalen en schoonmaken ten behoeve van de schaakles kan via 
https://www.depion.nl/images/Schoonmaak.pdf worden gevonden. 

2. Kinderen zijn zelfverantwoordelijk voor het meenemen van een potlood, gum en hun 
stappenboekje. Er wordt geen schrijfgerei uitgeleend. 

3. Tijdens de schaakles hoeven kinderen tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te 
bewaren. Zij dienen tot de docenten/vrijwilligers wel tenminste 1,5 meter afstand te 
bewaren. 

a. De kinderen wordt geadviseerd om ook onderling zoveel mogelijk contact te 
vermijden. 

4. Docenten en vrijwilligers dienen onderling ook 1,5 meter afstand te bewaren. 
5. Indien, ten behoeve van een goede uitleg, de docent het noodzakelijk acht om de 1,5 

meter afstand niet te bewaren, is de docent verplicht om een mondkapje te dragen. 
6. De kinderen dienen te blijven zitten op de stoel waar zij aan het begin van de les op 

zijn gaan zitten. Slechts bij toestemming van de docent, mag het kind verzitten of 
opstaan. 



7. Tijdens de schaakles mogen de kinderen onderling partijen spelen op hetzelfde bord. 
Docenten wordt afgeraden om een simultaan te spelen. 

 
Competitie (n.v.t.) 

1. Om het aantal verplaatsingen binnen het gebouw te verminderen, zal er nog geen 
competitie worden opgestart. Hiervoor is dus nog geen protocol aanwezig. 
 

Seniorenafdeling 
Algemeen 

1. Er dient gehouden te worden aan de protocollen van de Black Horse, voor zover 
relevant. Dit houdt onder andere in: 

a. Er dient zoveel mogelijk gezeten te worden op een stoel of barkruk, met 1,5 
meter afstand tot de andere aanwezigen. Met uitzondering tijdens een 
verplaatsing. 

b. Seniorenleden mogen, met uitzondering van de competitieleider en de 
coronaverantwoordelijke, maximaal 15 minuten voor de start van de activiteit 
aanwezig zijn. 

c. Aanwezigheid dient aangemeld te worden. Deze aanwezigheid voor een 
clubavond dient uiterlijk op de woensdagavond voor de clubavond zijn door 
gegeven bij de competitieleider (bij voorkeur digitaal (via 
https://interndepion.nl of frank@depion.nl).  

 
Clubavond (vrijdag 20.30 uur) 

1. Voordat men, opnieuw, aan het bord gaat zitten, dient men zijn handen te reinigen 
en/of te desinfecteren. 

a. Het is, voor de duidelijkheid, dus niet toegestaan om staand te schaken binnen 
in de Black Horse. 

b. Er zal bij ieder bord desinfectiemiddel staan waar men gebruik van kan maken. 
2. Voor aanvang en na afloop van de partij, dienen beide spelers het materiaal te reinigen 

en/of te desinfecteren. 
3. Tijdens een partij dienen de spelers onderling ook 1,5 meter afstand te houden. 

Hiertoe zullen de tafels die gebruikt worden dusdanig zijn opgesteld dat te allen tijde 
de 1,5 meter afstand bewaard kan worden. 
Bovendien kunnen de spelers ervoor kiezen een mondkapje te dragen.  

4. Er dient tevens 1,5 meter afstand te worden gehouden tot spelers van andere partijen. 
5. Er is derhalve tenminste zo’n 10m2 per bord noodzakelijk. 
6. Er is geen fysiek contact tussen de schakers. 
7. Er mag niet over het bord heen gehangen worden. 
8. Er wordt afgeraden om tijdens de clubavond de volgende schaakvarianten uit te 

oefenen: 
a. Doorgeefschaak (of een variant daarop); 
b. Snelschaken waarbij frequent van tegenstander wordt gewisseld; 
c. Rapidschaak waarbij frequent van tegenstander wordt gewisseld. 

9. Er mag geen drinken gehaald worden voor de tegenstander. 
 
Extern (avondcompetitie, beker, zaterdag) 



1. De aanvullende regelingen vanuit de KNSB en NBSB met betrekking op de competitie 
zijn bij uitstek geldig tijdens de externe competitie. 

2. De regels zoals bij een clubavond gelden en daarboven op volgen de onderstaande 
regels. 

3. Indien er sprake is van een bezoekende vereniging, worden er looproutes richting de 
bar ingesteld om 1,5 meter afstand te bewaren. Er dient gebruik gemaakt te worden 
van deze looproutes. 

4. Leden van de bezoekende vereniging dienen zich ook te houden aan de protocollen 
van de Black Horse. 

5. Bij voorkeur wordt door de teamleider(s) van de bezoekende vereniging vooraf, na 
uitnodiging door onze teamleider(s), aangegeven hoeveel spelers en toeschouwers 
zullen komen namens de bezoekende vereniging. 

 
Toeschouwen 

1. Indien een speler klaar is met zijn partij, geen partij heeft, of even wegloopt van zijn 
bord, wordt hij beschouwd als toeschouwer. Toeschouwers zijn bij uitstek gebonden 
aan de protocollen van de Black Horse, wanneer zij zich hier niet aan houden, kan de 
uitbater van de Black Horse, zonder inmenging van de vereniging, overgaan tot 
verwijdering van de toeschouwer. 

2. Is een toeschouwer verwijdert, maar had hij nog een partij (te spelen), dan verliest hij 
deze partij (een en ander in overeenstemming met het reguliere schaakreglement van 
de activiteit). 

3. Bij het bekijken van andermans partij dient de toeschouwer op 1,5 meter plaats te 
nemen op een stoel of barkruk. 


