
 

Haagse Schaak Vereniging 
 

 

Protocol covid-19 virus.                   6 oktober 2020 

 

Coronafunctionaris:  Hans Coenders  hans.coenders@telfort.nl 

Teamleider team 1 Fred van der Holst fvdholst58@gmail.com 

Teamleider team 2 Bert Gerritsma  bertgerritsma@ziggo.nl 

 

1. De zaal is uiterlijk open tot 23:00 uur. 

2. De wedstrijden vangen aan om 19:30 uur. (Intern en extern.) 

3. Het speeltempo is 1:20 uur + 10 sec. (Intern en extern.) 

4. Er wordt met twee borden gespeeld. De regels zijn hetzelfde als bij spelen met een bord. 

(Intern en extern.) De wedstrijdleider geeft, indien nodig, verdere uitleg. 

 

5. Als jouw partij is afgelopen, verlaat je het pand. (Externe spelers mogen achter hun eigen 

bord blijven zitten om te wachten op hun clubgenoten.) 

6. Teamleiders krijgen een vaste plek toegewezen. 

 

7. Het is mogelijk om tot 20:55 alcoholische drank te bestellen. 

8. Alcoholisch drank moet voor 21:55 opgedronken zijn. 

9. Je mag alleen drank halen voor jezelf, niet voor anderen. Je mag niet met meerderen tegelijk 

bij de bar staan. 

 

10. Bij het betreden van het pand, dien je een mondkapje te dragen, dus in de schaakzaal, in het 

trappenhuis, de hal en in het toilet. In de schaakzaal mag het kapje af, als je achter je bord 

zit. Bij toiletbezoek, bij drank bestellen aan de bar en naar buiten gaan, moet het weer op. 

11. Bij het betreden van de schaakzaal: Handen ontsmetten en je naam en telefoonnummer 

noteren. Er wordt gevraagd naar jouw gezondheid. 

12. De looprichting in de schaakzaal is tegen de klok in. Houd dus rechts als je de zaal 

binnenkomt. 

13. Blijf zo veel mogelijk achter je eigen bord zitten en houd voldoende afstand. 

14. Blijf thuis als je ziek bent. Een besmetting met gewone verkoudheid maakt dat anderen ook 

weer in quarantaine moeten en zich moeten laten testen. 

15. Schud geen handen, raak zo min mogelijk aan. 

16. In de schaakzaal staan middelen om borden, klokken en stukken te ontsmetten. Gebruik het! 
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