Vooraf
Houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte ook op plekken waar dat
lastiger is, zoals bij deuren, in de rij bij de bar en in de toiletruimten.
Blijf zoveel mogelijk achter je bord zitten en als je toch bij de andere partijen
gaat kijken, zorg dan dat je 1,5 meter afstand houdt van de spelers.
Of je wel of niet komt naar de clubavond is je eigen verantwoordelijkheid. We
hebben alle begrip als je voorlopig geen risico’s wil nemen.
Eén ding mag je echter niet en dat is risico’s nemen voor anderen. Als je op een
van de volgende vragen “JA” moet antwoorden, blijf je thuis!

In de organisatie van de clubavonden zijn nogal wat zaken anders dan het voor
corona was en het na corona weer zal zijn. De veranderingen zitten in de
volgende zaken:
• Vooraf afmelden voor de interne competitie via groeps-WhatsApp
• Clublokaal voor senioren geopend vanaf 19.30 uur; aanvang ronde ca. 19.45
uur
• Speeltempo is 1.30 uur + 10 seconden
• Opruimen materiaal en terugbrengen serviesgoed

•

Samen tafels en stoelen terugzetten; materiaal opbergen
Onderstaand lees je er meer over, maar allereerst de gedragsregels om zo
coronaproof mogelijk te kunnen schaken.
Gedragsregels
•
Kom niet onnodig vroeg naar de club. Houd je aan de aanvangstijd 19.30
uur.
•
Bij binnenkomst in de zaal ontsmet iedereen zijn handen. Bij de ingang staat
desinfecterende handgel.
•
Om geen ophoping van mensen bij de kapstokken te krijgen, verzoeken we
korte jacks op de rugleuning van de stoel te hangen.
•
Iedereen is alert op de 1,5 meter afstand ook tijdens het wachten op de
indeling
•
Er is geen contact tussen de spelers, dus ook geen handen schudden voor
en na de partij.
•
Iedereen haalt zijn eigen consumptie.
•
Tijdens de partij zitten beide spelers tegen de rugleuning van de stoel.
Voorover leunen over het bord zorgt voor een onnodig kleine afstand
tussen de spelers.
•
Loop niet rond door de speelzaal en hou te allen tijden 1,5 meter afstand.
•
Tenslotte zijn we verplicht een aanwezigheidsregistratie te doen. Om het
niet nodeloos ingewikkeld te maken, is de indeling van de interne
competitie de aanwezigheidsregistratie.

Aanmelden voor de interne competitie
We willen een ophoping van mensen bij de indeling voorkomen. We vragen
jullie daarom je voor 18.00 uur af te melden via de groeps-WhatsApp.
Indeling
De indeling zal door de wedstrijdleider voorgelezen worden. Ook weer om te
voorkomen dat er een ophoping van mensen ontstaat bij de indeling. De
indeling is zichtbaar op de PC . Geef de uitslag door aan de wedstrijdleider of
zijn vervanger. Hou ook daarbij afstand.
Niet zelf op de PC de uitslag invullen!

Zaalinrichting
We verwachten in de zaal ca. 5 borden kwijt te kunnen. Met de tafels mag niet
geschoven worden.

Schoonmaken materiaal
Na je partij moeten bord, stukken en klok schoongemaakt worden met
desinfecterende doekjes.
Met bovenstaande maatregelen denken we veel gedaan te hebben om
coronaproof te kunnen schaken. Er zal vast nog wel wat bijstelling nodig zijn.
Niet alles laat zich van tevoren bedenken. Als we er met zijn allen het beste van
maken, dan moet het mogelijk zijn weer op een plezierig manier ons wekelijkse
schaakavondje te hebben.
Geef elkaar de ruimte en geniet van je schaakpartijen.

