
Corona protocol Schaakvereniging Bedum m.i.v. 1 maart 2022 
 

Vóórafgaand aan de speelavond 
- Deelname live in de Meenschaar is uitdrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid van de 

deelnemers en alleen toegestaan bij afwezigheid van klachten die op corona kunnen duiden1. 
- Heb je huisgenoten met dergelijke klachten, dan kom je ook niet naar De Meenschaar.  
- Meld je uiterlijk op maandag 20:00 uur aan via mail bij de wedstrijdleider en geef daarbij je keuze 

aan: live aan bord en/of online (thuis) via LiChess/ keuze is aan de wedstrijdleider. De 
wedstrijdleider deelt dan de partijen in. 

- Kom op dinsdag uitsluitend naar De Meenschaar als je voor live spelen bent ingedeeld.  
- Als je (of een huisgenoot) op dinsdag corona-achtige klachten krijgt, meld je dan voor live schaken 

alsnog af bij de tegenstander en bij de wedstrijdleider en laat weten of je wel online kunt schaken. 
- Nieuwe spelers zijn dit seizoen van harte welkom, maar wel uitsluitend na bevestiging door de 

wedstrijdleider. E-mail voor informatie: secretaris@schaakverenigingbedum.nl  
 

Tijdens de live speelavond 
- Desinfecteer je handen voor aanvang van de partij. Desinfectans staat op de bar. 
- De tafels worden in de lengte gebruikt, spelers zitten aan de korte zijden. 
- Ben je niet aan zet, buig dan niet over de tafel. 
- Houd afstand als je bij andere partijen kijkt.  
- Spelers kunnen desgewenst voor hun bescherming een mondneusmasker dragen, dat is ieders 

gerespecteerde persoonlijke keuze.  
 

Speelopstelling met 6 tafels op 1.5 meter afstand 
Tafelafmetingen: 1.40 m x 0.70 m. Bovenramen en gangdeur blijven open. 

 

                                                           
1 Denk hierbij aan:  
Koorts EN/OF verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn EN/OF (licht) hoesten 
EN/OF plotseling verlies van reuk/smaak EN/OF kortademigheid/ benauwdheid. Wees ook alert op COVID-19 bij 
plotseling ontstane buikpijn en/of diarree zonder verklaring, spierpijn en opvallende vermoeidheid. 
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