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Een spannend seizoen  
Midden in de vakantie een Schaakpraatje! Is er wat loos? Nou nee, niet direct maar we krijgen al wel veel 
vragen hoe het schaken komend seizoen zal gaan. Daarom een overzicht van wat we nu weten en ook wat we 
nog niet weten. 
We gaan ervan uit dat we op vrijdag 4 september een algemene ledenvergadering hebben en tevens de eerste 
speelavond voor de junioren en dat daarna op 11 september de interne competitie van start gaat. 
Tenminste, als de situatie rond het coronavirus niet wezenlijk verandert ten opzichte van de huidige situatie. 
Laten we hopen dat het niet slechter wordt dan nu. 
Lees het onderstaande eens rustig door. Er staat veel nieuws in.  
Een prettige zomer verder! 
Namens het bestuur, 
Bart van Tooren 
 
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 4 
september. Aanvang: 20.15 uur. De stukken 
worden in de loop van augustus toegestuurd.  
 
Speelavonden junioren 
Junioren hoeven onderling geen afstand te houden 
dus dat maakt het eenvoudig. Zij kunnen gewoon 
schaken zoals altijd. Wel moeten de trainers 1,5 
meter afstand houden, en daarom zal de opstelling 
wel anders zijn dan normaal. Ook zal een extra 
speelzaal (de Jachtzaal) ter beschikking zijn. 
De eerste speelavond is vrijdag 4 september, vanaf 
18.30 uur.  
Er gelden helaas nog een aantal regels, mede 
vanwege onze smalle gang naar de speelzaal en 
het houden van afstand tussen de senioren 
onderling: 

• De junioren dienen om uiterlijk 19.45 uur 

vertrokken te zijn. Uitloop is dus niet mogelijk, 

blijven hangen ook niet. Als je dat wel wilt, 

moet dat bij de bar. 

• Al het spelmateriaal moet na afloop in de 

vensterbanken geplaatst worden, er mag niets 

op de tafels blijven staan. 

• Ouders mogen niet in de speelzaal komen, hoe 

vervelend dat ook is. Zij dienen buiten bij de 

bar te wachten, uiterlijk 19.45 uur komt uw 

kind daar ook. 

Interne competitie senioren 
Schaken is een sport en voor sporters geldt volgens 
de KNSB dat ze tijdens de wedstrijden geen 1,5 
meter afstand hoeven te houden, voor en na de 
wedstrijd wel. Het is een merkwaardige regel maar 
zo is het. Het voordeel is dat we daardoor gewoon 
kunnen schaken, het nadeel is dat er extra risico op 
besmetting bestaat als je tegenover elkaar aan het 
bord zit.  
Veel van onze senioren behoren alleen al op grond 
van hun leeftijd tot een risicogroep en dat maakt 
dat tijdens de wedstrijd geen 1,5 meter hanteren 
niet goed voelt. Het bestuur beziet nog hoe we die 
1,5 meter toch mogelijk kunnen maken, voor wie 
dat wil of verplicht voor iedereen. Terzijde: dit 
punt gaat ook spelen bij externe wedstrijden, daar 
volgt tijdig nader bericht over.  
We gaan een zeer ruime afstand tussen de borden 
hanteren en verwachten aan het bord en in de 
speelzaal gedrag dat eventueel risico nog kan 
beperken.   
Uiteraard is het onder alle omstandigheden nog 
extra van belang dat je alleen komt schaken als je 
volledig gezond bent en geen klachten hebt (zie 
onder). Het is ongewenst vooraf en achteraf 
handen te schudden. 
De eerste speelavond zal vrijdag 11 september zijn, 
vanaf 20.00 uur. 
 
Extra regels: 



• De senioren zijn pas welkom vanaf 19.45uur. 

De indeling wordt stipt om 20.00 uur 

gemaakt.  

• Opgave vooraf is nodig daar wij aan het begin 

van de avond een lijst van aanwezigen 

moeten overleggen aan het HF-Witte 

centrum.  

• We hebben helaas dit jaar geen mogelijkheid 

om met de Biltenaer te spelen, dus als het 

oneven is kan er iemand niet mee spelen.  

• De schaakborden, klokken en stukken van de 

kar pakken, niet uit de vensterbank. Na afloop 

het spelmateriaal zelf weer op de kar zetten. 

Ontsmetten materiaal  
Een door de KNSB en de SGS voorgeschreven 
maatregel is om vooraf en achteraf het 
spelmateriaal te ontsmetten en 
dat hiervoor ontsmettingsmateriaal (gel en papier) 
in de zaal aanwezig moet zijn. We gaan nog bezien 
hoe we hier praktisch invulling aan kunnen geven.  
 
Rapid en snelschaken 
Het bestuur ziet op dit moment geen kans om 
rapid- en/of snelschaaktoernooien te organiseren 
zonder dat daarbij de 1,5 meter regel voortdurend 
wordt geschonden. Er is dan gewoon te veel 
geloop tussen de partijen door. Om die reden 
vervallen dus in elk geval het open kampioenschap 
met Zeist samen en ook het salamitoernooi, de 
traditionele seizoensstart. Ook het open 
snelschaakkampioenschap van begin januari komt 
vooralsnog te vervallen. 
Om te voorkomen dat het schaakseizoen zo wel 
een beetje saai wordt bezinnen we ons nog op een 
andere toernooivorm. Dat zou een 
laddercompetitie kunnen zijn van pakweg 7-8 
speelavonden met bijvoorbeeld 2 of 3 partijen per 
avond. Suggesties zijn welkom. Meer informatie 
hierover op de ledenvergadering.  
  
Het bekertoernooi gaat uiteraard wel door. Of de 
variant met Zeist samen ook doorgaat is op dit 
moment nog onbekend.  
 
Externe competitie  
Over de externe competitie voor de jeugd is nog 
niets bekend. Dat komt altijd pas later.  

Voor de externe competitie bij de senioren is nog 
niet duidelijk hoe er gespeeld zal worden. Het kan 
zijn dat alles bij het oude blijft en in dat geval 
zullen wij waarschijnlijk met 2 achttallen en 
eventueel een viertal extern spelen. Het kan ook 
zijn dat de hoofd- en eerste klasse zoals nu met 
achttallen blijven spelen, maar de lagere klassen 
met zestallen. In dat geval spelen we met 1 achttal 
en 1 of 2 zestallen. Nolan heeft al gepeild wie 
extern wil spelen. Heb je dat gemist, neem dan 
even contact op met Nolan. 
 
Verantwoordelijkheid handhaven corona-regels 
Uiteraard is het HF-Witte centrum zelf 
verantwoordelijk voor het handhaven van de 
coronaregels in het gebouw. Het kan zijn dat dat 
nog betekent dat er bijvoorbeeld andere 
looproutes komen naar en van de speelzaal. Dat is 
nog niet bekend.  
In onze speelzaal zijn wij zelf verantwoordelijk. Bij 
de jeugd zal Ron daartoe een oogje in het zeil 
houden en Frank zal algeheel toezicht houden op 
het naleven van de regels. Hij zal ook zorgen voor 
de beschikbaarheid van ontsmettingsmiddelen.  
Bij de senioren ligt de gemiddelde leeftijd al rond 
de 60.  Dat betekent dat veel schakers extra risico 
lopen. Dus neem je verantwoordelijkheid, kom niet 
als je klachten hebt die lijken op 
coronasymptomen (zie hiervoor de onderstaand 
poster)” en hou afstand als je wel komt.  
 
Poster 
Lees de poster op de volgende pagina nog eens 
aandachtig. 
 
Nieuwe leden 
Traditiegetrouw zijn er in de zomer veel mutaties 
in het ledenbestand. Helaas zijn er ook diverse 
opzeggingen, inclusief een lid dat zich weer zal 
melden als er een vaccin voor het coronavirus is.  
Gelukkig kunnen we met René en Daniël Graafsma 
ook twee nieuwe seniorleden welkom heten. Vorig 
seizoen kwamen ze al even langs. Beide van harte 
welkom. Jullie gaan een bijzonder seizoen 
meemaken!  
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