
Verzoek SV Groninger Combinatie aan KNSB-bestuur 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Adrian Clemens 

Verzonden: zaterdag 25 juli 2020 14:33 
Aan: 'Bondsbureau KNSB' 

CC: 'Secretaris NOSBO' 

Onderwerp: Reactie op Protocol Verantwoord Schaken, verzoek om versoepeling 

Geacht bestuur, 

 
Wij waren zeer teleurgesteld in het Protocol Verantwoord Schaken van de KNSB. Wij hadden 

gerekend op de beloofde versoepeling voor onze sport. Waar in de horeca (in theorie althans; de 

praktijk is anders) de anderhalve meter afstand regel geldt, gaat de KNSB uit van 10 m2 per partij 

met gangpaden van 3 meter breed.  

Wij vinden dit onbegrijpelijk. In de horeca is er geen zaak die gangpaden van drie meter breed heeft. 

Bovendien wordt er in uitgaansgelegenheden luidop geconverseerd, volop alcohol geconsumeerd en 

zijn er nochtans geen extra eisen ten aanzien van de ventilatie. Het besmettingsrisico aldaar is vele 

malen groter dan bij de gemiddelde schaakclub: desondanks gelden voor het schaken zwaardere 

eisen dan in de horeca. 

Om de gevolgen te schetsen: in de verschillenden speelzalen van het Denksportcentrum (die 

overigens door nog veel meer Groninger schaakclubs worden gebruikt zoals u bekend is) passen bij 

strikte toepassing van uw protocol in totaal nog 25 partijen. Slechts een fractie van het voorheen 

gebruikelijke aantal wedstrijden zal gespeeld kunnen worden en dan gaan wij er nog van uit dat de 

verhuurder/uitbater daar in mee zal willen gaan. 

Afgezien van het feit dat voor ons onbegrijpelijk is waarom er überhaupt zulke strenge eisen gesteld 

worden, zou een oplossing (bijvoorbeeld) gevonden kunnen worden in het verplicht dragen van 

mondkapjes tijdens wedstrijden, zoals dat nu al in het openbaar vervoer gebeurt. Vervelend 

misschien, maar helemaal niet kunnen spelen (wat in feite het gevolg zal zijn van uw protocol) is nog 

veel vervelender. Een andere mogelijkheid is dat het gebruik van het gangpad verboden wordt voor 

toeschouwers en alleen toegankelijk is voor spelers. Hierdoor kan het gangpad smaller worden 

zonder dat daarmee het protocol van NOC-NSF geschonden wordt: spelers mogen elkaar namelijk 

binnen een afstand van anderhalve meter naderen.  

Wij zijn gebonden aan wat de KNSB voor ons bepaalt. De regionale competities en formeel ook 

interne competities zullen volgens het protocol gespeeld moeten worden.  

Maar wat als de clubs hun leden nauwelijks nog iets kunnen bieden? Het gaat opzeggingen regenen. 

Misschien is het nog het beste om als club dit onheil voor te zijn door het aanbieden van een tijdelijk 

donateurschap, een soort winterslaap, in plaats van lidmaatschap. Zo houd je nog enig contact.  

Wij gaan er vanuit, dat wij niet de enige club zijn met (grote) bezwaren; wij horen graag hoe u aan 

deze bezwaren denkt tegemoet te komen zodat wij vanaf september de diverse competities weer 

kunnen opstarten, waarbij wij er van overtuigd zijn dat een werkbaarder en praktischer protocol niet 

hoeft af te doen aan de veiligheid van onze leden. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Groninger Combinatie. 

 


