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Dit protocol is een aanvulling voor schaken op het 'Protocol verantwoord sporten' 

https://nocnsf.nl/sportprotocol  

Disclaimer: dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu. Aanpassingen zijn 

mogelijk, en de regels van de Rijksoverheid  en daaruit volgende noodverordeningen 

zijn altijd leidend. 

De meest actuele versie van dit protocol is te vinden op 

https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis 

 

 

Inleiding 
Bij de totstandkoming van dit protocol hebben we verschillende pittige afwegingen 

gemaakt. Uiteraard is veiligheid voor ons het belangrijkste criterium. We willen dat 

mensen veilig kunnen schaken. Met het coronavirus is dat nóg belangrijker geworden. 

Dat betekent dat ook voor de KNSB de hoofdregel blijft om 1,5 meter afstand te 

houden als u niet aan het schaakbord zit, en dat we elke schaker ook oproepen om 

zich aan de hygièneregels en voorzorgsmaatregelen van de overheid te houden. 

 

Dit protocol is geldig vanaf 26 juni en behoort bij de vierde stap van het Openingsplan 

van de Rijksoverheid. 

Bij deze stap hoort dat wedstrijdschaak onder voorwaarden mogelijk is. Voor sport is 

er geen leeftijdsonderscheid meer. 

 

Het dragen van mondkapjes is alleen verplicht als de speler niet aan het bord zit en er 

geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden; de spelers aan het bord hoeven geen 

1,5 meter afstand te houden. Wij raden aan de 1,5 meter afstand zo mogelijk aan te 

houden aangezien bij een schaakpartij de spelers zeer lang tegenover elkaar zitten. 

 

Het voorliggende protocol vormt een goede basis om schaakactiviteiten (clubmiddag 

of – avond, zomercompetitie, training etc.) te organiseren. Elke activiteit is anders. 

Aspecten van een activiteit zoals de leeftijd van de spelers, locatie, frequentie in de 

wisseling van de tegenstanders, de hoeveelheid spelers en publiek, breedte van de 

tafels en de duur van de partijen variëren van activiteit tot activiteit. Ook de ‘corona 

situatie’ en -regels variëren in de tijd. 

 

Wij willen benadrukken dat dit protocol een leidraad en een basisnormering biedt, 

maar uiteindelijk dient iedere club, iedere organisator en iedere individuele schaker 

een eigen afweging te maken. Wat minimaal nodig is aan voorzieningen, is 

opgenomen in dit protocol. 

 

Als club of organisator van een activiteit maakt u uw eigen inschatting. U bepaalt óf 

en welke aanvullende voorzieningen nodig zijn om de veiligheid van uw activiteit 

voor alle betrokkenen op een goed niveau te brengen.  

 

Aanvullende voorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- Spatschermen 

- 2 borden naast elkaar met de klok ertussen met ieder ‘zijn eigen partij’. 

 

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 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Eigenaar
Markering



 
Protocol Verantwoord Schaken 

- 2 - 

corona test. In dat geval treden de landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en 

eventueel verplicht thuis blijven. 

 

Voortschrijdend inzicht of bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving kunnen ertoe leiden 

dat het protocol wordt aangepast, en dat andere eisen worden gesteld aan 

voorzieningen voor schaakactiviteiten.  

 

Protocol Verantwoord Schaken 
 

Dit protocol geldt voor alle speeltempo’s; echter bij korte speeltempo’s (Rapid- en 

snelschaakwedstrijden) raden wij af om regelmatig van tegenstander te wisselen. 

 

Dit protocol en het 'Protocol verantwoord sporten' dienen zichtbaar aanwezig te zijn 

op de sportlocatie. Als de schaakactiviteiten plaatsvinden in een café dan gelden de 

horecaprotocollen. Dan is sport niet de hoofdactiviteit, en gelden dezelfde regels als 

voor alle andere horecabezoekers. 

 

De hoofdregel voor iedere schaker is dat wanneer u symptomen vertoont, die 

kunnen wijzen op corona, dan blijft u thuis. 

 

We onderscheiden twee groepen: 

1. Schakers 

2. Toeschouwers (als u uw partij beëindigd hebt geldt u als toeschouwer). 

 

Het 'Protocol verantwoord sporten' omschrijft de regels voor buiten en binnen 

sporten. Voor schaken zijn de regels voor binnen georganiseerde 

sportactiviteiten/trainingen van toepassing.  

 

De belangrijkste regels uit het 'Protocol verantwoord sporten' die van toepassing zijn 

voor schaken zijn de volgende: 

- Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht regelmatig 

ververst wordt (zet zo mogelijk ramen en deuren open), dit voorkomt de 

kans op besmetting. Is het niet mogelijk voor goede luchtverversing te zorgen, 

dan is deze zaal niet geschikt; 

- Sporters dienen zelf hun risico te analyseren of zij op de sportlocatie zich in 

groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts; 

- Bij elke vereniging wordt voor elke activiteit een Corona-verantwoordelijke 

aangesteld;  

- De opstelling van de borden in een 1,5 meter samenleving vraagt om ongeveer 

10 m² per bord. Dat wil dus zeggen dat in een zaal van 80 m² er 8 partijen 

gespeeld kunnen worden en er 16 spelers aanwezig zijn; 

- De omvang van de zaal bepaalt hoeveel mensen u toe kunt laten tot uw 

clubactiviteit. Wanneer u meer clubleden heeft dan de zaal aan kan: zorg dan 

dat leden zich vooraf aan moeten melden bij de Corona-verantwoordelijke van 

de club. Hiermee kan voorkomen worden dat te veel mensen aanwezig zijn in 

de speelzaal.; 

- Reinig het materiaal als het minder dan 2 dagen gebruikt is voor de 

training/wedstrijd; 

- Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd; 

- Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen 

voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes); 

- Voor  de Corona-verantwoordelijke van de club: controleer de vereisten zoals 

beschreven in het 'Protocol verantwoord sporten'; 
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- Begeleiders/ouders/toeschouwers: deze mogen in de speelzaal op een vaste 

plaats aanwezig zijn als altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden (dit 

komt neer op 5 m² per persoon in de ruimte.; 

- Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 

hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak. Ga dan niet schaken, blijf thuis. 

- 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. 

- Zorg dat u aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en 

contactonderzoek. Het advies is om de gegevens 2 weken te bewaren. 
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Schaakspecifieke regels 

 

Schakers  

Groepslessen zijn toegestaan. Wedstrijden tegen andere clubs zijn toegestaan. 

Spelers hoeven onderling zittend aan het schaakbord geen afstand te houden en geen 

mondkapje te dragen.  

Als een speler niet aan het bord zit gelden de regels voor de 1,5 meter samenleving 

(13 jaar en ouder moet een mondkapje dragen als er geen 1,5 meter afstand 

gehouden kan worden). 

Wij raden aan de 1,5 meter afstand aan het bord zo mogelijk aan te houden 

aangezien bij een schaakpartij de spelers zeer lang tegenover elkaar zitten. 

 

Toeschouwers 

Een toeschouwer is iemand die niet deelneemt aan een partij (de wedstrijdleider is 

geen toeschouwer, een speler die klaar is met de partij is wel een toeschouwer). 

Toeschouwers mogen alleen op een vaste plaats in de speelzaal aanwezig zijn als 

altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden (dit komt neer op 5 m² per persoon in 

de ruimte); 

 

De interne partijen 

1. Tussen de borden onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel. De opstelling 

van de borden in een 1,5 meter samenleving vraagt om ongeveer 10 m² per 

bord.  

2. Kies voor een opstelling in rijen met ruime looppaden van ongeveer 3 meter 

breed. Bij grotere groepen mensen is het raadzaam om paden met 

eenrichtingsverkeer in te stellen; 

3. Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden. 

4. Spelers hangen niet over het bord; 

5. De Corona-verantwoordelijke dient er op toe te zien dat spelers die klaar zijn 

onder de toeschouwer regeling vallen; 

6. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan 

kan de overtreder tijdelijk of permanent de toegang ontzegd worden. 
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Voorbeeld van een zaalopstelling: 

 

 
 


