Protocol Verantwoord Schaken bij De IJssel
Vanaf 1 juli 2020 is het toegestaan binnen te sporten. Dus ook te schaken.
Voor schaken zijn de regels voor binnen georganiseerde sportactiviteiten van toepassing.
We houden bij het onderstaande rekening met de regels uit het 'Protocol verantwoord sporten' die van
toepassing zijn voor schaken en het KNSB-protocol. (Voor meer informatie:
www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis ).
De hoofdregel voor iedere schaker is dat wanneer je symptomen vertoont, die kunnen wijzen op
corona, je thuisblijft. Elke schaker dient voor zichzelf te bepalen of hij/zij het veilig genoeg vindt om te
schaken. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat er altijd een kans is dat een andere
aanwezige, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch positief op corona test. In dat geval treden de
landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel verplicht thuis blijven. Kwetsbare sporters
(boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen kunnen
begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts.
Gedragscode De IJssel:
We onderscheiden drie groepen:
1. Jeugd tot 18 jaar
Jeugdspelers hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot mensen van 18 jaar en ouder. De
trainers houden dus 1,5 m afstand tot de jeugd.
2. 18 jaar en ouder
Onderlinge partijen zijn mogelijk met inachtneming van de regels voor de 1,5 meter samenleving.
Tussen de verschillende borden moet minimaal 1,5 meter afstand aangehouden worden. In
tijdnood mogen spelers kortdurend (max 15 minuten) binnen 1,5 meter van elkaar blijven.
3. Toeschouwers
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). De
wedstrijdleider houdt in principe altijd de 1,5 meter afstandregel aan, behalve wanneer dit voor de
uitoefening van zijn taak onmogelijk is. Toeschouwers, dus ook toekijkende spelers, mogen
aanwezig zijn in de speelzaal mits de regels voor de 1,5 meter samenleving kunnen worden
gehandhaafd. Toeschouwers moeten zitten. Toeschouwers mogen dus niet in de gangpaden
blijven hangen – de gangpaden zijn voor de spelers. Indien de ruimte het niet toelaat moeten
spelers die klaar zijn met hun partij de zaal verlaten.
De Corona-verantwoordelijke ziet hier op toe.
Algemene regels
- Corona-verantwoordelijke bij De IJssel is Rien Duine. Hij houdt toezicht op de regels, spreekt
mensen aan op hun gedrag, let erop dat voldoende ontsmettingsmiddelen/ persoonlijke
hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende
papieren handdoekjes) aanwezig zijn en let op de juiste toepassing daarvan.
- Er wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht
regelmatig ververst wordt (zo mogelijk ramen en deuren open).
- In de grote zaal van De Zespunt kunnen, rekening houdend met 1.5 meter afstand, 10 tafels
opgesteld worden. Bij eventuele externe wedstrijden wordt geregeld dat er niet teveel mensen in
de zaal aanwezig zijn.
De schaakavond
- Bij binnenkomst handen ontsmetten; Ontsmettingsmiddelen en handdoekjes zijn aanwezig
op statafel bij de ingang van de grote zaal.
- Jas mee de zaal in.
- Bij binnenkomst zal iedereen moeten voldoen aan de gezondheidscheck. Indien je een van de
vragen met ‘ja’ moet beantwoorden dan kun je niet aanwezig zijn op de clubavond.
- Elke aanwezige wordt geregistreerd en deze gegevens worden minimaal 4 weken bewaard voor
eventueel bron- en contactonderzoek.
- 1,5 meter afstand voorafgaand, tijdens en na afloop van de partij tussen de spelers van een partij
en andere aanwezigen.
- Iedereen gaat zitten, eventueel na het halen van een drankje (Volg de looproute langs de bar).
- Aan raam- en muurkant is 2 meter ruimte om naar voren/achteren te lopen. In het midden is 3
meter ruimte voor de spelers aan de binnenkant.

- Het verdient de voorkeur om het materiaal vooraf te reinigen met reinigingsdoekjes (voorin de
zaal aanwezig, evenals handalcohol).
- Handen dienen voor aanvang van de wedstrijd gereinigd/gedesinfecteerd te worden.
- Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
- Je hangt niet over het bord, maar zit achteroverleunend in de stoel op 1,5 meter afstand.
- Eet niet achter het schaakbord (uitgezonderd een klein koekje bij de koffie).
- Ieder haalt zijn eigen consumptie aan de bar.
- Na afloop van een partij ruimen beide spelers al het materiaal op en reinigen daarna de handen.
- Je mag vanaf een stoel blijven toekijken. Het meubilair wordt niet verplaatst en je loopt niet
onnodig rond.
- De speelzaal en toebehoren zijn/worden vooraf/na afloop door personeel ontsmet.
- Bij wc-bezoek het gebruikelijke protocol; na toiletbezoek handen goed wassen.
- De bar zal zoals voorheen bezet zijn. Niet meer dan 1 persoon bij de bar.
Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan kan de overtreder tijdelijk of
permanent de toegang ontzegd worden.

Indien je een van deze vragen met ‘ja’ moet beantwoorden dan kun je niet aanwezig zijn op de clubavond.

