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Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2020 
(tevens individueel kampioenschap NHSB) 

Vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus 

Toernooiprotocol ‘verantwoord schaken in Coronatijd’ - versie 24 augustus 

 

Inleiding 

 

Per 1 juli is bij het sporten, zowel binnen- als buiten, geen 1,5 meter afstand 
meer nodig bij het uitoefenen van de sport. De 1,5 meter afstand geldt wel altijd 
buiten de sportactiviteit, en zoveel als mogelijk tijdens het sporten zelf. 

Dit gold als groen licht om de voorbereidingen voor de organisatie van het Oscar 
Romero Open Hoorns Kampioenschap te starten. Een weekendtoernooi dat 
gehouden gaat worden van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus a.s. in de 
locatie Oscar Romero van het Tabor College (Bouwsteen 1, 1625 PD Hoorn). 

Als basis zullen het protocol ‘verantwoord sporten’ (NOC-NSF; vanaf 1 juli), en 
het protocol ‘verantwoord schaken’ van 9 juli van de KNSB (schaakbond) worden 
gebruikt. De belangrijkste punten uit de protocollen die van toepassing zullen 
zijn op deze activiteit zullen in dit protocol worden aangegeven, alsmede de 
verdere invulling hiervan specifiek voor dit toernooi. 

Bij dit toernooi geldt een maximaal aantal deelnemers van 100 personen. Dit 
zullen zowel volwassenen als jeugd tot en met 18 jaar zijn. Vanwege de grote 
variëteit aan leeftijdsgroepen zullen in het gebouw de regels gelden zoals deze 
gelden voor volwassenen. Dit houdt in: houd 1,5 meter afstand tot elkaar buiten 
de schaakpartij om. 
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De speelzaal is alleen toegankelijk voor spelers en personeel. Toeschouwers zijn 
dan ook helaas niet welkom bij het toernooi. Hierop geldt een uitzondering voor 
een ouder/begeleider. Dit dient vooraf bekend te zijn bij de organisatie.  Zij 
reserveren een plaats en houden zich aan alle geldende Coronamaatregelen 
(RIVM) en de protocollen die gelden voor dit toernooi. 

 

Toegang tot het gebouw 

Bij de ingang van het gebouw wordt een gezondheidscheck (triage) gedaan bij 
alle deelnemers, vrijwilligers en begeleiders. Voor zover deze gegevens nog niet 
bekend zijn bij de organisatie wordt gevraagd aan de bezoeker om 
contactgegevens te noteren voor mogelijk contactenonderzoek. Deze gegevens 
bewaart de organisatie tot vier weken na de laatste dag van het toernooi. 

Daarnaast moet iedereen bij binnenkomst en bij het begin van elke speelronde 
de handen desinfecteren. Er zal voldoende desinfectiemateriaal aanwezig zijn 
binnen het gebouw. Op verschillende plaatsen in het gebouw zal er 
desinfectiegel staan. Deelnemers krijgen bij de registratie een bandje waarmee 
zij het gebouw in kunnen (ook de andere dagen) zonder dat ze een check 
hoeven te doen. Vrijwilligers bij de deur weten dan dat je deelnemer bent. 

Ruimten binnen het gebouw 

Het toernooi wordt gespeeld in de recent gerenoveerde ruime aula van het 
Oscar Romero. Deze ruimte kan goed worden geventileerd. In deze ruimte zal er 
één Coronaverantwoordelijke (tevens wedstrijdleider) zijn die herkenbaar is aan 
een badge. Hij ziet er samen met een assistent op toe dat iedereen de regels 
naleeft. 

Naast deze ruimte is er een ‘barruimte’. Na de wedstrijd kunnen de deelnemers 
zich desgewenst via een aangegeven route naar de bar begeven. In deze ruimte 
is het protocol ‘Horeca’ van 30 juni van de KHN van toepassing. Ook in deze 
ruimte zal er een Coronaverantwoordelijke zijn die herkenbaar is aan een badge. 
Hij ziet er op toe dat iedereen de regels naleeft.  

In het gehele gebouw zullen duidelijk de belangrijkste regels worden getoond. 
Dit zal op meerdere plaatsen binnen het gebouw worden gedaan. Hiervoor 
worden posters met richtlijnen van het NOC-NSF gebruikt. Dit zijn posters 
aangaande de 1,5 meter, hygiënemaatregelen, alsmede bijvoorbeeld 
looproutes. 
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Regels geldend in de barruimte 

De tafels en stoelen worden zo opgesteld dat er tussen tafels (voor 2 personen) 
1,5 meter afstand is. Bezoekers hebben een vaste zitplaats. Bij goed weer kan 
het terras gebruikt worden. Daar gelden dezelfde regels. Voor het bestellen en 
afhalen van de bestelling bij de bar zullen er aparte rijen worden gevormd. Daar 
geldt 1,5 meter afstand. 

 

Regels geldend in de speelzaal 

De speelzaal zal zo worden ingericht dat er een rij aan borden worden geplaatst. 
Deze borden zullen worden geplaatst op minimaal 1,5 meter afstand. Achter de 
spelers zal er een ruim looppad zijn van 3 meter voordat er een nieuwe rij met 
tafels zal worden geplaatst. 

Een schets van de opstelling: 

 

Op de vrijdag wordt al het schaakmateriaal klaargezet door vrijwilligers. Voor 
het begin van elke ronde verzoeken we de spelers  het schaakmateriaal zelf 
schoon te maken. De organisatie stelt desinfecterende doekjes ter beschikking. 
Als de spelers hun partij beëindigd hebben zetten ze de stukken in de 
beginopstelling op het bord en verlaten ze de speelzaal. Er gelden looproutes in 
de speelzaal waaraan iedereen zich dient te houden. Enkel de wedstrijdleiding 
of bevoegd personeel mogen hiervan afwijken indien dit noodzakelijk is. 

Het is dus niet toegestaan om tussen de schaakborden te lopen om te kijken bij 
andere partijen (ook niet voor toeschouwers). Als een deelnemer naar het toilet 
moet, of wat drinken wil halen is dat mogelijk. Volg de looproutes! 
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Met betrekking tot drinken halen bij de bar wordt het volgende geadviseerd: 
Haal alleen voor jezelf drinken. Wil je toch wat aanbieden aan je tegenstander? 
Geef dit dan aan bij de bar (betaal, en geef aan wie jouw tegenstander is). Nadat 
je tegenstander een zet heeft gedaan kan hij of zij het drankje ophalen bij de 
bar. 

Fysiek contact is niet toegestaan. Dat wil zeggen, geen handen schudden voor 
en na afloop van de partij. Indien gewenst mag een speler schaken met een 
mondkapje voor. 

 

Verdere hygiënemaatregelen 

De hygiëne zal te allen tijde worden gewaarborgd binnen het gehele gebouw. 
Dat wil zeggen in de speelzaal, de barruimte, toiletruimten en overige gebieden 
toegankelijk voor de aanwezigen in het gebouw. Op verschillende plekken is het 
mogelijk om handen te desinfecteren en zullen er voldoende papieren doekjes 
beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor in de toiletruimten. 

Eten en drinken wordt geserveerd in wegwerpartikelen. Barmedewerkers 
wassen vaak hun handen, en gebruiken handschoenen bij het bereiden van 
gerechten. De werkruimten worden vaak gereinigd. De barmedewerkers kunnen 
altijd op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar werken. 

Zowel bij de aanmelding als bij de bar is betalen met pin (contactloos) de regel. 
Bij hoge uitzondering kan er cash worden betaald. Dit kan enkel als het gepast is 
(geen wisselgeld). 
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Regels op een rijtje 

Tot slot een opsomming van de belangrijkste regels in het gebouw: 

- Maximaal 100 deelnemers ; geen toeschouwers 
- Gezondheidscheck bij de ingang. Alle deelnemers krijgen een bandje 

waarmee zij het gebouw in kunnen zonder dat zij elke keer een check 
hoeven te doen. 

- Desinfecteren van handen bij ingang, en mogelijk op verschillende 
plaatsen in het gebouw 

- Houdt altijd 1,5 meter afstand, en volg de looproutes in het gebouw 
- Tijdens de schaakpartij is 1,5 meter afstand niet nodig, maar mag er ook 

geen fysiek contact plaatsvinden (geen handen schudden) 
- Er is voldoende afstand tot andere partijen, en een ruim looppad 
- De barruimte wordt ruim ingericht zodat er 1,5 meter tussen de tafels 

zitten. De bezoekers hebben hier een zitplaats. 
- Alle ruimten, alsmede schaakmaterialen worden goed gereinigd. Er is 

tevens een goede ventilatie aanwezig in de speelzaal 
- Er zijn twee Coronaverantwoordelijken (speelzaal, en bar) die toezien op 

de regels (herkenbaar aan een badge) 
- Pinnen is de regel (alleen cash (gepast) bij uitzondering) 
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Protocollen en richtlijnen 

Naast dit protocol zijn de volgende protocollen algemeen gelden. Dat zijn: 

- Sportprotocol NOC-NSF na 1 juli: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
- Protocol ‘veilig schaken’ (KNSB, 9 juli): 

https://www.schaken.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis  
- Protocol horeca (KHN, 30 juni): https://www.khn.nl/kennis/protocol-

heropening-horeca-beschikbaar 

De richtlijnen van het RIVM, en de noodverordening van de veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord (15 juli) zijn daarnaast leidend: 

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  

Noodverordening: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2020-
07/200714%20Noodverordening%20COVID-
19%20van%20Veiligheidsregio%20Noord-
Holland%20Noord%20van%2015%20juli%202020.pdf 

 

 

Disclaimer: dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu. Mocht het nodig zijn 
zullen er op een later moment aanpassingen plaatsvinden. Dat zal altijd via de 
website, en met alle belanghebbenden worden gecommuniceerd. 

Website: https://ohk.caissa-eenhoorn.nl/wordpress/ 
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