
Corona-maatregelen bij schaken in het Denksportcentrum (per 2 oktober) 

 

Het spelen in het Denksportcentrum is momenteel totaal anders dan voorheen. Er zijn uitgebreide 

maatregelen genomen in verband met corona. Aan de maatregelen liggen zowel het protocol van de 

KNSB als het algemene protocol voor binnensporten ten grondslag. Voor de bar gelden horecaregels,  

dit betekent oa dat de bar om 22 uur gesloten zal zijn. 

 

Bij binnenkomst * 

Wanneer de voordeur open is, houdt in het halletje een aangewezen persoon de wacht. Hier bent u 

verplicht uw naam en telefoonnummer op te geven en uw handtekening te zetten voor de 

gezondheidsverklaring. Leden kunnen wij aankruisen op een lijst maar zij dienen nog wel zelf te 

tekenen. Bezoekers die niet aan de vereisten voldoen, wordt toegang geweigerd. Het 

Denksportcentrum bewaart de gegevens drie weken, waarna deze vernietigd worden. 

* Neem bij voorkeur een eigen pen mee, steeds ontsmetten blijkt erg onhandig… 

 

Gezondheidsverklaring 

Met uw handtekening verklaart u dat u zelf geen klachten heeft die in verband kunnen worden 

gebracht met corona, geen huisgenoten met (mogelijke) corona heeft en geen verplichte 

quarantaine heeft. 

 

Inrichting van het gebouw 

Het gebouw heeft vaste looproutes, u moet overal 1,5m afstand houden en u moet het gebouw door 

de achterdeur verlaten. Bij de toiletten staat aangegeven hoeveel mensen daar gelijktijdig binnen 

kunnen zijn. Het bargedeelte is alleen beschikbaar om een drankje te halen, niet om te blijven 

hangen. 

De tafels om te spelen staan aan de zijkant van de speelzaal 1,5 meter uit elkaar. In het midden is een 

gangpad van 3 meter breed. Beneden passen 14 schaakpartijen en boven 22. Het instructielokaal is 



wegens ontbrekende ventilatie niet geschikt om te spelen. 

 

Hygiëne 

Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten. De tafels worden voorafgaand aan de clubavond 

ontsmet. Schaaksets mogen eenmalig per avond gebruikt worden of dienen anders tussentijds 

gereinigd te worden. Na afloop van de partij moeten de spelers zelf de stukken weer in de doos  

doen, dit op kalme wijze om anderen niet te hinderen. Het virus blijft hoogstens enkele dagen 

levensvatbaar op een besmet oppervlak waardoor een opgeborgen schaakset een week later direct 

bruikbaar is. 

 

Mondkapje 

Behalve in de speelzaal  is in het Denksportcentrum het dragen van een mondkapje verplicht. Neem  

dus een mondkapje mee. In afwachting van landelijke maatregelen adviseert het bestuur om ook  

tijdens de partij een mondkapje te dragen. 

 

Loopgedrag 

Na binnenkomst kunt u een drankje bij de bar halen en zoekt daarna zo snel mogelijk een vaste 

zitplaats op. Daar wacht u op de indeling. Er zijn geen toeschouwers bij de partijen en u mag zelf ook 

geen toeschouwer zijn. Na afloop van de partij is er helaas geen mogelijkheid om te analyseren aan 

de bar. Het rondlopen mag in principe alleen voor toiletbezoek en om een drankje te halen. 

 

Schaakpartij 

Binnen een schaakpartij moeten de spelers grotendeels op 1,5 m afstand van elkaar blijven. Bij de 

tafels in het Denksportcentrum wordt dit bereikt door de stoel niet aan te schuiven en tegen de 

rugleuning te zitten. Slechts bij het uitvoeren van een zet mag de rugleuning verlaten worden. En 

alleen in tijdnood is het toegestaan de stoel aan te schuiven en voorover te leunen. 

 



Jeugd 

Voor de jeugd gelden iha dezelfde maatregelen als voor volwassenen. De enige uitzondering is dat zij 

onderling t/m 12 jaar geen afstand van 1,5 meter in acht hoeven te nemen. De jeugd speelt met 

eigen materiaal en wordt geacht dit materiaal na afloop zelf op te ruimen. Zij zullen het materiaal van 

de volwassenen niet gebruiken. Hiernaast geldt voor ouders dat wachten aan de bar niet meer 

mogelijk is, bij voorkeur wordt de jeugd door ouders dan ook alleen gebracht en gehaald. 


