
Correspondentie met Bondsbureau naar aanleiding verzoek GC 

 

27 juli 2020 van KNSB aan GC  

Beste bestuur van Groninger Combinatie (beste Adrian), 

Eerder hadden wij een soepeler protocol opgesteld, maar werden we teruggefloten door de overheid. 

De overheid verlangt dat bij denksporten ten allen tijde 1,5 meter afstand gehouden moet worden, wij 

hebben voor de beide spelers aan het bord er nog door gekregen dat de afstand genegeerd mag 

worden. 

Sommige veiligheidsregio’s (zoals Utrecht) vinden dat het ook voor beide spelers moet gelden. 

De reden voor deze strengere regels vergeleken met de horeca is dat de spelers zeer lang in contact met 

elkaar zijn. 

Daarop hebben we de 3 meter gangpaden in het protocol gezet. 

Als er geen toeschouwers toegelaten worden en de spelers zo veel mogelijk aan het bord blijven zitten, 

is het natuurlijk wel mogelijk het gangpad smaller te maken, maar dan moeten de spelers die klaar zijn 

de speelzaal verlaten omdat ze dan toeschouwers zijn. 

Als het mogelijk is een looproute met eenrichtingsverkeer uit te zetten, kan het gangpad ook iets 

smaller. 

Wij hebben ons te houden aan wat de overheid ons oplegt en gezien het oplopen van het aantal 

besmettingen, houden wij rekening met het eerder aanscherpen van de regels dan versoepelen. 

Het is heel vervelend dat het allemaal niet meer past zoals we gewend zijn, de omstandigheden zijn dan 

ook uitzonderlijk. 

Met vriendelijke groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 

Koos Stolk, 

medewerker Competitie en Evenementen 

 

29 juli 2020 van GC aan KNSB 

Hallo Koos, 

Bedankt voor je snelle reactie. 

De mogelijkheden die jij schetst om het gangpad smaller dan 3 meter te laten zijn (alleen spelers, geen 

toeschouwers; eenrichtingsverkeer) zijn waardevolle bijdragen. Maar ze staan nog niet vermeld in het 

protocol. Kan het protocol op dit punt nog aangevuld worden? 

Wij begrijpen trouwens wel dat jullie een moeilijke balanceer-act moeten uitvoeren. Als de situatie weer 

slechter zal worden denk ik zelf dat voor de spelers die tegenover elkaar zitten aanvullende maatregelen 

nodig zullen zijn (mondkapjes?, spatschermen over het bord zoals in Biel?). 

Met vriendelijke groet, 

Adrian Clemens 

Secretaris SV Groninger Combinatie 

30 juli 2020 van KNSB aan GC 

Hoi Adrian, 

We gaan het protocol pas weer aanpassen als de regels anders worden. 

Er staat ook dat de 1,5 meter gehandhaafd kan worden. Als dat kan met smallere gangpaden dan is dat 

dus goed. 

De tekening is een voorbeeldopstelling en geen voorschrift. 

Groet, 

Koos 

 


