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Dit protocol is een aanvulling voor schaken op het 'Protocol verantwoord sporten
kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar'

Protocol Verantwoord Schaken kinderen t/m 12 jaar
en jeugd 13 t/m 18 jaar
Vanaf 29 april is het voor twee groepen toegestaan in een groep onder begeleiding
buiten te sporten:
1. Kinderen t/m 12 jaar
2. Jeugd 13 t/m 18 jaar
Het gaat om trainingen en onderlinge wedstrijden binnen een club, niet om
wedstrijden tussen clubs. Het is verder niet toegestaan dat de groepen 1. en 2.
gemengd sporten.
Het 'Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar'
geeft de ruimte voor binnensporten (zoals schaken) om in de buitenlucht
georganiseerde sportactiviteiten/trainingen te organiseren. Dit protocol geeft daarbij
een aantal adviezen:
-

Wil je in de openbare ruimte een schaakactiviteit voor kinderen of jongeren
organiseren, stem dit eerst met de gemeente af en controleer of dit bij de
gemeente is toegestaan.
Als je geen buitenruimte hebt, dan kun je kijken of je met de
beheerder/eigenaar van een bestaande (buiten)sportaccommodatie afspraken
kunt maken of je daar terecht kunt.

Anders dan bij veel andere sporten zullen de locaties van schaakclubs heel divers zijn,
dus een passende oplossing om buiten te schaken zal per club verschillen.
Algemene adviezen voor buiten training geven
Laat de spelers zelf hun eigen schaakbord en schaakstukken meenemen. Is dat
niet mogelijk, dan kan de club wellicht materiaal uitlenen.
Laat de spelers zelf de stukken verplaatsen. Zo kan de trainer op 1,5 meter
afstand blijven en hoeft hij/zij de stukken niet aan te raken.
Als geen schaakklok gebruikt wordt, dan kunnen de regels betreffende de
schaakklok genegeerd worden.
Kinderen t/m 12 jaar
Trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen tot en met 12 jaar zijn buiten in
kleine groepen mogelijk in een normale opstelling. De overige beperkingen voor
volwassen begeleiders blijven onverkort van kracht zoals in het Protocol verantwoord
sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar beschreven is.
Jeugd 13 t/m 18 jaar
Trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd 13 t/m 18 jaar zijn buiten
mogelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand.
We beschrijven twee mogelijke opstellingen voor het bewaren van de 1,5 meter
afstand. In de ene opstelling (A) zitten de spelers naast elkaar in een opstelling met 2
verschillende borden (met voldoende tussenruimte), in de andere opstelling (B)
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maken we gebruik van 1 bord, maar mogen beide spelers niet tegelijk aan het bord
zitten.
A
Schaakopstelling
Opstelling met de spelers naast elkaar in een opstelling met 2 verschillende borden:
1. Kies voor een opstelling in een rij;
2. Voor een partij plaatsen we twee schaakborden naast elkaar met minimaal 1,5
meter ruimte tussen de borden;
3. De spelers zitten naast elkaar, ieder achter hun eigen bord (achter hun eigen
kleur). Zie tekening;
4. De klok wordt tussen de twee borden geplaatst zodat beide spelers het display
kunnen zien;
5. De schaakstukken en het bord, dienen goed gereinigd te worden (eenmalig
voor aanvang);
6. Elke speler doet op zijn eigen bord alle zetten (dus ook die van de
tegenstander;
7. Als de stelling op beide borden niet overeenkomt, wordt een oplossing gezocht
zoals beschreven in de regels voor schaken voor visueel gehandicapte spelers;
8. Na afloop van een partij reinigen beide spelers het gebruikte materiaal voordat
het opgeruimd wordt;
9. Het is niet toegestaan om als toeschouwer in bij de schaakborden te
verblijven. De begeleider dient er op toe te zien dat eventuele toeschouwers
doorlopen;
10. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan
zal de overtreder verzocht worden voortaan weg te blijven.
B
Schaakopstelling
Traditionele opstelling maar spelers zitten niet tegelijk achter het bord:
1. Kies voor een opstelling in rijen;
2. Tussen twee schaakborden minimaal 1,5 meter ruimte;
3. De schaakstukken en het bord, dienen goed gereinigd te worden (eenmalig
voor aanvang);
4. Na afloop van een partij reinigen beide spelers het materiaal voordat het
opgeruimd wordt;
5. Als een speler niet aan zet is, neemt deze afstand tot het bord, door op te
staan en achteruit te lopen, daarbij genoeg afstand houdend van de andere
schakers;
6. Elke speler verplaatst alleen de eigen stukken, bij het slaan van een stuk
plaats je je eigen stuk naast het stuk van de tegenstander op hetzelfde veld.
De klok mag ingedrukt bij een slagzet als het stuk naast het stuk gezet is dat
geslagen wordt;
7. Na afloop van een partij reinigen beide spelers het gebruikte materiaal voordat
het opgeruimd wordt;
8. Het is niet toegestaan om als toeschouwer in bij de schaakborden te
verblijven. De begeleider dient er op toe te zien dat eventuele toeschouwers
doorlopen;
9. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen. Bij niet naleven hiervan
zal de overtreder verzocht worden voortaan weg te blijven.
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