
Corona-protocol voor de clubavonden van SC Roden in het Trefpunt 
(versie 6 november 2021) 

 
Voor het deelnemen aan de clubavonden is het belangrijk dat iedereen zich aan dit Corona-protocol 
houdt, om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Het bestuur heeft mede op basis van 
actuele overheidsbesluiten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de clubactiviteiten op een 
verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. De medewerking van alle leden is nodig om het veilig te 
houden. Een verantwoordelijkheid van alle aanwezigen. 
 
Belangrijk: 
 
Wij wijzen de leden nogmaals op het volgende inmiddels bekende verhaal: “Houd 1,5-meter afstand, 
we schudden geen handen, bij klachten blijven we thuis, houd de hygiëneregels en 
voorzorgsmaatregelen in acht, houd je aan het coronaprotocol (op prikbord en hieronder) en de 
aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke (aanwezige bestuursleden). Kwetsbare schakers uit 
de risicogroepen dienen zelf een risicoafweging te maken of ze aan de competitie kunnen of moeten 
deelnemen. Denk om de eigen veiligheid en die van anderen. Die blijft belangrijker dan een potje 
schaak!” 
 
Met ingang van maandag 8 november 2021 zal iedere volwassen bezoeker van onze clubavond 
bij binnenkomst een geldige QR-code moeten tonen!  
 
M.b.t. de huisvesting: we beschikken en gebruiken de drie Trefpuntruimten. Wij denken minimaal 
veertien borden aan te kunnen (bijv. volgens een 8-3-3-opstelling). Andere ruimte-tafelindeling, 
ruimte tussen de borden, bredere looppaden, in een zoveel als mogelijk geventileerd gebouw. Tijdens 
de schaakpartij is de 1,5-meterregel niet van 
toepassing, bent u toeschouwer dan wel. 
Tussen jeugdleden is de 1,5-meterregel niet van 
belang, wel tussen jeugdleider en het jeugdlid. 
Graag afstand houden bij de bar. 
Ouders/verzorgers jeugdleden: Graag bij 
betreden van het Trefpunt is de 1,5-meterregel 
ook voor u van toepassing.  
 
Kom niet naar de clubavond als je één van 
de vragen van deze checklist met “ja” moet 
beantwoorden. 
 
Leden uit risicogroepen (waaronder ouderen 
boven 70 jaar) moeten zelf een afweging 
maken of ze willen verschijnen op de 
clubavond. Raadpleeg eventueel uw huisarts 
voor advies. 
 
  



Elke clubavond is er een Corona-verantwoordelijke aanwezig. Dit is een bestuurslid van Schaakclub 
Roden. 
 
De Corona-verantwoordelijke: 
 
* Onderhoudt contact met de zaalbeheerder van het Trefpunt over de voorzorgsmaatregelen. 
* Ziet toe op de naleving van de regels. De aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke moeten 

opgevolgd worden. 
* Denkt na over de opstelling van de tafels en borden en zorgt dat deze in de gewenste opstelling 

staan. 
* Handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen wanneer er zich situaties voordoen waarin de 

regels niet voorzien, en krijgt ook van de andere clubleden de ruimte om te handelen naar eigen 
inzicht. 

 
Accommodatie 
 
Het Trefpunt heeft een aantal (hygiënische) maatregelen genomen. De leden van schaakclub Roden 
moeten zich uiteraard ook houden aan de regels van het Trefpunt. Graag handen desinfecteren bij 
binnenkomst en voldoende afstand houden. 
 
(Overige) regels bij betreden van de speelzalen 
 
* Met ingang van maandag 8 november 2021 zullen de volwassen bezoekers van onze 

clubavond bij binnenkomst een geldige QR-code moeten tonen.  
* Het is belangrijk dat de speelruimte goed geventileerd wordt, waarbij de lucht regelmatig ververst 

wordt (ramen en deuren open). 
* De tafels worden zo opgesteld dat er 1,5 meter tussen de tafels zit en er een zodanig breed looppad 

is dat ook daarmee 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 
* Behalve aan de speeltafel houden de spelers (en eventuele toeschouwers) ook 1,5 meter afstand 

van elkaar. Tussen kinderen tot 18 jaar is de 1,5 meter afstand houden niet verplicht. 
* We kunnen schaken m.b.v. doorzichtige kuchschermen 
* Mondkapjes zijn niet verplicht  
* Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden. 
* Spelers mogen bij slaan de stukken van de tegenstander van het bord nemen. 
* Het is toegestaan om als toeschouwer op voldoende afstand bij de schaakborden te verblijven  
* Analyseren met de tegenstander kan doorgaan (op een rustige plek). 
 
De genomen maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. We vertrouwen op volledige  
medewerking. 
 
Roden, 6 november 2021 
Bestuur Schaakclub Roden 
 


