
Protocol schaken in coronatijd bij CSV (16-11-2021) 

Vanaf 12 november 2021 zijn de 
maatregelen betreffende Corona 
aangepast. Dit protocol beschrijft hoe hier 
mee wordt omgegaan tijdens de 
clubavonden bij CSV. De Capelse 
Schaakvereniging handelt daarbij in lijn 
met de algemene regels en protocollen 
van de Rijksoverheid, NOC*NSF, 
de KNSB, Sportief Capelle en het Capels 
Multicultureel Centrum. 

De aanvulling in dit protocol ten opzichte van het eerdere protocol gaat m.n. 
over de wijze waarop we omgaan met het Corona Toegangsbewijs (CTB). 
Daarnaast is de 1,5 metermaatregel versoepelt. 

Corona Toegangsbewijs 

Vanuit de overheid is ons opgedragen op de QR-code te controleren voor 
personen van 18 jaar en ouder. Dat betekent dat er iemand van de club 
vrijdagavond bij binnenkomst van de speelzaal zal controleren op een 
geldige QR-code. Vrijwilligers zijn hiervan gevrijwaard. 

Als u geen vrijwilliger bent of niet in de gelegenheid bent om de QR-code te 
tonen of niet wilt, verzoeken we u om dit aan ons te melden. Dit kan door u 
af te melden via de website of een bericht aan de wedstrijdleider 
(capelsesv@hotmail.com). 

Houd 1,5 meter afstand 

Het wordt door de overheid ten strengste aangeraden dat een ieder zich 
houdt aan de 1,5 meter maatregel. Alle schaakborden, tafels en stoelen zijn 
zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Er zijn 
schermen beschikbaar om over het bord te plaatsen. Ook zijn er schermen 
om tussen personen te plaatsen. 
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Maatregelen in de speelzaal 

Bij binnenkomst in de speelzaal is er desinfecterende 
zeep beschikbaar om uw handen te wassen. Tevens 
zijn er mondkapjes beschikbaar voor de personen die 
daar prijs op stellen. 

Er wordt zorg gedragen voor een goede ventilatie van 
de speelzaal. Zo worden de ramen voor en tijdens de 
speelavond open gezet (neem voor de zekerheid een 

extra trui of vest mee). 

Maak zelf de afweging om wel of niet te komen 

De allerbelangrijkste regel is: ‘Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel 
mogelijk testen. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies 
van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.’ 

Alle leden van CSV moeten zelf een zorgvuldige afweging maken om wel of 
niet naar de speelavond te komen. 

Wisselen van jeugd en senioren 

Aangezien de training en competitie van de jeugd overlapt met het 
binnenkomen van de senioren, is besloten dat de periode waarin de jeugd 
les krijgt verkort wordt en de senioren iets later beginnen. 

De jeugdlessen starten zoals normaal om 18.30 uur, maar zullen uiterlijk 
om 19.45 uur gereed zijn (kinderen uit de zaal). 
De senioren beginnen een kwartiertje later, namelijk om 20.15 uur. 

Vragen? Neem contact op met de Corona-coördinator 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Corona-coördinator 
Eduard Hartog (voorzitter@capelseschaakvereniging.nl). 
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Bijlage A: Checklist gezondheid binnensport 

 


