
Protocol schaakactiviteiten Denksportcentrum Dijckzigt  
1 juli t/m 1 september 2021 

Utrecht, 19 juni 2021 

Algemene opmerkingen 

Deelnemen aan activiteiten in Denksportcentrum Dijckzigt geschiedt op eigen risico. We doen ons 
best om ons zo zorgvuldig mogelijk te houden aan de aanwijzingen van de overheid. Als u er voor 
kiest om te komen schaken, is dit uw eigen keus. Daarbij moeten de volgende regels, die in zijn 
algemeenheid gelden, in acht worden genomen: 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Verderop zal worden aangegeven welke maatregelen er in de 
zaal worden genomen om te waarborgen dat hieraan kan worden voldaan. 

• Blijf thuis indien u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft. De organisatie kan u vragen 
stellen over uw gezondheid. 

• Hoesten en niezen doet u in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

Regels betreffende de zaal en het gebruik daarvan 

• Bij de ingang van de zaal wordt een plek ingericht om uw handen te desinfecteren. 
• Bij de toiletten komt een tafel met daarop desinfectiemiddelen. 
• Overleg met uw tegenstander over afstand tijdens de partij. Volgens het Protocol Veilig Schaken 

van de KNSB is het niet nodig om tijdens de partij 1,5 meter afstand te houden tot de directe 
tegenstander. Desgewenst kan worden gespeeld op een dubbele tafel van 1,20 x 1,20 meter, of 
op een enkele tafel van 1,20 bij 0,60 meter.  

• De zaal wordt zodanig ingericht dat de verschillende schaakplekken op minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar staan en er genoeg ruimte over blijft om te lopen. 

• Er is ruimte voor maximaal 18 partijen, dat wil zeggen 38 schakers. Dit is inclusief partijen die 
eventueel buiten gespeeld worden. 

• De ventilatie en luchtverversing van de zaal voldoet aan de hiervoor geldende regels. 
• Het barpersoneel van Stichting Dijckzigt werkt volgens de Corona-regels. 

Overige regels 

• Schud geen handen voor en na de partij. 
• In de zaal zijn alleen zitplaatsen. Aan de bar bestellen is toegestaan, mits u daarna uw zitplaats 

weer inneemt. 
• Mondkapjes kunnen naar eigen inzicht worden gedragen.  

https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-Schaken.pdf
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-Schaken.pdf
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