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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 30 september 2020.
Persconferentie 13 oktober
Het kabinet heeft op 13 oktober een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd. Voor de sport
betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en
alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet
toegestaan. Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De nieuwe
maatregelen gelden voor 4 weken vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27
oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is.
De genomen maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven en uiteraard ook op de
schaaksport. Hieronder zetten we allereerst een aantal directe gevolgen voor de schaaksport op
een rijtje.
Lockdown en KNSB-competitie en beker
KNSB competitie
De ronde van 31 oktober wordt verplaatst naar ronde 8 (17 april 2021)
Voor Klasse 2B wordt in een later stadium een andere regeling vastgesteld, deze klasse groep
speelt een tienkamp.
KNSB Beker
Het oorspronkelijke gepubliceerde schema was:
Eerste ronde voor 26 oktober 2020
Tweede ronde voor 14 december 2020
De volgende ronden worden ingeroosterd zodra de tweede ronde beëindigd is.

Dit wordt gewijzigd in:
Op het moment dat we weer competitie mogen schaken worden nieuwe einddatums gepubliceerd.
Lockdown en landelijke jeugdevenementen
De volgende geplande landelijke jeugdevenementen zijn geschrapt of zijn uitgesteld:
-

Het NK D individueel op 24-25 oktober 2020 (geschrapt)
De 2e speelronde van de Jeugdclubcompetitie Meesterklasse A en C van 7 november
2020 (uitgesteld)
De Halve Finales van de Jeugdclubcompetitie Meesterklasse D op 7 november 2020
(uitgesteld)
De Finale van de Meesterklasse E op 14 november 2020 (uitgesteld)
Het Kwalificatietoernooi NK AB+ C meisjes op 14-15 november 2020 (uitgesteld naar
februari/maart 2021)

Zodra duidelijk wordt wanneer er weer gespeeld kan worden, zullen we nieuwe data inplannen.
Vooralsnog staat er op 28 november 2020 nog een speelronde ingepland voor de A, C en D.
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Lockdown en interne competitie
Na de aanscherping van de maatregelen zijn er veel vragen binnengekomen over de interne
competitie van schaakclubs. De interne competitie kan doorgaan, voor zover de locatie dit toestaat
(dat is lang niet altijd het geval uiteraard).
Wel dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:
•
Er dient op elk moment 1,5 meter afstand te worden aangehouden, dus ook tijdens de
partij. De passage in het protocol dat dit kortdurend mag worden losgelaten, is niet van
toepassing (we passen het protocol ook nog aan). Kuchschermen en mondkapjes zijn
eveneens geen alternatief voor de 1,5 meter.
•
Zorg dat het bij 1 tegenstander per avond blijft, dus geen interne toernooien.
•
Er zijn maximaal 30 personen toegestaan, mits de 1,5 meter regel dit toelaat.
•
Er is geen bar; wel kan een eigen drankje worden meegenomen. In lijn met de
maatregelen raden wij dringend aan om het te houden bij koffie, thee, water of fris.
Website NOC*NSF en KNSB
Het aangepaste protocol en de FAQ, dat uitgaat van de per 14 oktober 22:00 uur geldende
landelijke maatregelen staat online. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen
op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Let op: de geldende
noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen
plaatsvinden in dit protocol.
NOC*NSF actualiseert continu de website over sport en het coronavirus. Dit geldt ook voor de
speciale lijst met veelgestelde vragen: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-enmaatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Op de website https://nocnsf.nl/sportprotocol vind u het meest actuele sportprotocol.
De meest actuele informatie vanuit de KNSB vind u hier:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Mondkapjes
Zoals u weet heeft het kabinet besloten tot een dringend advies om in publiek toegankelijke
binnenruimtes mondkapjes te dragen.
Zie deze link van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-vanmondkapjes
En ook hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-leven/mondkapjes
Specifiek geldt voor sportbeoefening het volgende:
Tijdens het sporten hoeft u geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere
ruimtes geldt het advies wel.’
Ventilatierichtlijnen
Er zijn geen specifieke ventilatierichtlijnen voor binnensporten. Het protocol van NOC*NSF verwijst
naar de richtlijnen van het RIVM. (Deze keuze is ook terug te vinden in het ‘Protocol verantwoord
sporten’.) De link naar de site van het RIVM is: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
Uit voorzorg het volgende advies: Tijdens het ‘luchten’ kunnen sterke luchtstromen ontstaan
(tocht). Vermijd dat deze sterke luchtstromen van persoon naar persoon gaan.
Als de KNSB-competitie mag starten dan geldt het volgende: Er moet sprake zijn van een
luchtstroom van buiten naar binnen. Als die er is dan wordt dit voldoende geacht. Het is moeilijk dit
te kwantificeren omdat dit voor elk gebouw bepaald wordt in het bouwbesluit en dit voor elk
gebouw anders kan zijn. Als door de luchtstroom de temperatuur in de zaal lager is dan
‘kamertemperatuur’ dan moet men dit accepteren en bijvoorbeeld de jas aanhouden.
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Spoedwetgeving digitale ALV verlengd tot 1 december
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1
december. Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order,
“verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel
opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.
Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op
nocnsf.nl in het corona-dossier: https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-overorganiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis
Onderzoek RaboResearch naar rol vereniging in samenleving
Betrokken zijn bij een club of vereniging hangt positief samen met het welzijn van Nederlanders.
Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn namelijk meer tevreden over hun sociale leven,
voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving en vinden de dingen die ze in hun leven doen
meer de moeite waard. Dat blijkt uit een onderzoek van RaboResearch onder ruim 2.000 mensen.
42 procent van Nederlanders is de afgelopen twaalf maanden betrokken geweest bij een club of
vereniging. De onderzoekers zien ook dat de coronacrisis het verenigingsleven flink onder druk
zet. Zie het rapport ‘Onderzoek RaboResearch Verenigingsleven’ in de bijlage.
Verslag belronde verenigingen
In de maand september hebben wij een tweede belronde gehouden met 30 door de regionale
bonden geselecteerde verenigingen. Het verslag van deze belronde treft u aan in de bijlage, met
daarbij een reeks tips vanuit deze verenigingen. Aan het eind van het verslag een aantal tijdens de
belronde gestelde vragen met antwoorden. Zie het verslag ‘m onderzoek verenigingen
coronacrisis september (belronde 2) 2020 - versie met antwoorden’ in de bijlage.
Voortijdige beëindiging sportactie ‘Proef de sport’
Boven de achttien jaar is sporten in teamverband niet mogelijk en kleedkamers en kantines zijn
dicht. Sportclubs hebben hun handen vol met het toepassen van de nieuwe maatregelen. Het
ontdekken van nieuwe sporten op sportclubs past niet bij een gedeeltelijke lockdown, die erop
gericht is om reisbewegingen en sociaal contact zo veel mogelijk te beperken. Dit alles maakt het
aanbieden van sport voor de sportactie ‘Proef de Sport’ nog maar zeer beperkt mogelijk. Albert
Heijn en NOC*NSF zijn hierdoor genoodzaakt om de sportactie ‘Proef de sport’ voortijdig te
beëindigen. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Alle deelnemende clubs zijn via een
nieuwsbrief geïnformeerd over het voortijdig beëindigen van de sportactie.
Verlengd met twee weken: Coronamonitor Mulier Cijfers noodzakelijk voor effectieve lobby
De tweede coronamonitor onder sportverenigingen door het Mulier Instituut is verlengd tot 28
oktober. Dit heeft alles te maken met de op 13 oktober aangekondigde maatregelen en de impact
ervan. De cijfers en analyses die hier uit voortkomen zijn cruciaal richting het Wetgevingsoverleg
Sport op 30 november aanstaande. (Dit wetgevingsoverleg is het overleg tussen de minister en de
Tweede Kamercommissie over de begroting Sport voor 2021). Dringende oproep aan
verenigingen om de enquête in te vullen voor zover u dat nog niet heeft gedaan. De link:
https://2gather.dubinterviewer.com/scripts/dubinterviewer.dll/Frames?Quest=2172&QW4702=742
330&Resp=1596795591&redirected=1&device=PC&html5=true
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