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Vooraf 
 

Dit protocol is de invulling die schaakvereniging Promotie geeft voor het jeugdschaak aan het 
Protocol Verantwoord Schaken van de KNSB (versie 15 januari 2022).  We adviseren daarom ook dit 
protocol te lezen.  
(https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-
Schaken.pdf,) Het KNSB protocol is gebaseerd op de ruimte die de overheid biedt om voor normale 
sportuitoefening tijdelijk de 1,5 meterregel los te laten. Wij hebben dat in ons protocol gevolgd.   

We onderscheiden drie groepen: 

 Jongste jeugdspelers tot/met groep 5 van de basisschool. 
 Jeugdspelers vanaf groep 6 van de basisschool. 
 Begeleiders: Trainers, competitieleiders en de corona-verantwoordelijke. 
 Ouders (of verzorgers) die de kinderen brengen en ophalen.   

Jongste jeugdspelers hoeven geen afstand van 1,5 meter in acht te nemen tot elkaar. Overige 
jeugdspelers en volwassenen wel. 

In navolging van het KNSB-protocol is er iedere schaakavond een corona-verantwoordelijke 
aanwezig. Dat is een (aangewezen) trainer, competitieleider of ouder. Deze persoon ziet er op toe 
dat het protocol nageleefd wordt.  

De jeugdspelers en de begeleiders reinigen hun handen bij binnenkomst in de hal. 

Alleen jeugdspelers en begeleiders hebben toegang tot de speelzalen, (overige) ouders niet. Ouders 
blijven niet in het gebouw. 
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 Protocol verantwoord jeugd schaken 
 

Afmelden en thuis blijven: 

 Wanneer een jeugdspeler symptomen vertoont die kunnen wijzen op corona, blijft hij/zij  thuis en 
meldt zich af. Zie de checklist van de overheid (bijlage). 

 Een Corona besmetting wordt gemeld. 
 Dit geldt eveneens voor begeleiders (wel afmelden) en ouders (niet nodig om af te melden). 

Mondkapjes 

 Als een speler niet aan het bord zit gelden de regels voor de 1,5 meter samenleving: jeugdspelers 
dragen dan een mondkapje. De jongste jeugdspelers hoeven geen mondkapje te dragen. 

 Begeleiders en ouders dragen altijd een mondkapje in het gebouw. 
 We raden de jeugdspelers aan om ook een mondkapje achter het schaakbord te dragen tijdens de 

partij en de schaakles. 

Inrichten van de zaal: 

 De begeleiders richten de zaal in vanaf 18:15 uur en maken een opstelling die zo goed mogelijk past bij 
de competitie en de schaaklessen. De demonstratieborden worden ook klaar gezet op 1,5 meter 
afstand van de tafeltjes. Het moet niet nodig zijn om tussen de lessen en de competitie te schuiven 
met tafels of stoelen. 

 De inrichting van de zalen dient om 18:45 uur gereed te zijn. 

 

Brengen van jeugdspelers: 

 Kom op tijd, maar niet te vroeg: ben 10 tot 5 minuten voor aanvang van de les of de competitie bij de 
ingang van de Gondelkade 33. 

 Bij voorkeur lopen de oudere jeugdspelers (vanaf groep 6) zelfstandig vanaf de ingang van het gebouw  
naar de hal bij de schaakzalen.  

 Als de jeugdspeler dat niet zelfstandig kan, dan mag de jeugdspeler onder begeleiding van één ouder 
tot aan de hal gebracht worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De aangegeven 
looproutes in het Atrium worden gevolgd. 

 De spelers gaat naar de juiste zaal (Kleine zaal voor de Damegroep, Grote zaal voor de Koninggroep)  
 De ouder verlaat direct de hal en het gebouw via de uitgang naar de Van het Hoffplein. 

 
Schaakles: 

 De trainer reinigt zijn handen voor de les.  
 De trainer zorgt er zelf voor dat de opstelling van het meubilair voor zijn les op orde is, mocht dat nog 

niet het geval zijn. 
 De trainer gebruikt een demonstratiebord bij zijn les. Dit bord staat minimaal op 2 meter afstand van 

de tafeltjes waar de leerlingen aan zitten.  
 De trainer houdt 1,5 meter afstand tot zijn leerlingen. De trainer draagt een mondkapje. 
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 Zonder toestemming van de trainer mag de leerling tijdens de les niet van zijn/haar plaats gaan.  
 Huiswerk wordt per email afgehandeld. De leerling verstuurt uiterlijk op donderdag de antwoorden 

van de opgaven uit het boekje. De correctie verstuurt de trainer eveneens per email. 

 

Competitie: 

 De indeling van de competitie hangt in de hal en in de schaakzalen. 
 De speler kijkt vooraf op de indeling en onthoudt zijn tafelnummer en kleur. 
 Bij aanvang van de competitie zoekt de leerling zelf zijn plaats op aan de hand van zijn tafelnummer en 

kleur. Indien hij/zij dit niet weet gaat hij in de rij staan bij de competitieleider. 
 De competitieleider meldt de spelers in de rij welk tafelnummer, kleur en tegenstander hij/zij heeft. 
 Indien de speler tijdens de partij een vraag heeft, steekt hij zijn hand op en wacht tot de 

competitieleider naar hem toe komt. De klok mag worden stilgezet. 
 De competitieleider houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de spelers en draagt een mondkapje.  
 Zonder toestemming van de competitieleider mag de speler tijdens de competitie niet van zijn/haar 

plaats gaan. Ook niet als de partijen zijn afgelopen. De speler blijft op zijn plaats tot de tijd voor de 
competitie is verstreken, tenzij de speler toestemming heeft van zijn ouders om zelfstandig naar huis 
te gaan. 

 Na afloop van de partijen bergen de spelers hun stukken op in het doos.  
 

Afhalen van de jeugdspelers: 

 Vooraf kunnen ouders bij de jeugdleider voor jeugdspelers tot 12 jaar aangeven of ze zelfstandig naar 
huis mogen gaan. Als dit niet is aangegeven, moeten ze worden afgehaald. 

 Voor jeugdspelers vanaf 12 jaar gaan we er vanuit dat ze zelfstandig naar huis mogen. Als dat niet het 
geval is, moet dat vooraf worden gemeld bij de jeugdleider. 

 Van de ouder wordt verwacht dat deze tussen maximaal 10 en tot 0 minuten voor afloop van de 
laatste activiteit (les of competitie) bij de ingang aan het Van het Hoffplein 1 staat te wachten (op 1,5 
meter afstand van elkaar) op het in ontvangst nemen van hun jeugdspeler. De halwacht draagt de 
jeugdspeler over aan de ouder. 

 Er is geen gelegenheid om even bij te praten met een begeleider. 

Overige zaken: 

 De corona-verantwoordelijke mag tijdens de avond iemand weigeren of naar huis sturen bij 
(vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten of als 
iemand zich niet aan dit protocol houdt. 

 Er worden geen handen geschud. 
 Promotie zorgt voor een goede ventilatie van de beide speelzalen aan de Gondelkade zodat de lucht 

regelmatig ververst wordt. Dit vermindert de kans op besmetting. Concreet betekent dit dat in beide 
zalen de buitendeur regelmatig open wordt gezet (10 minuten per uur). 
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Bijlage: Checklist Rijksoverheid  

 

 

 


