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Update coronacrisis 
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van 
ons ontvangen hebt was van 28 april 2020.  
 
Persconferentie 6 mei 
Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder 
versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat: 

• per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter 
afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en 
onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten 

• Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: 
alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. 

 
Gevolgen schaaksport 
Voor schaken als binnensport verandert er dus voorlopig niets. Dus alleen buiten schaken voor de 
jeugd, met inachtneming sportprotocol, en altijd in overleg met de gemeente (omdat de regels per 
gemeente kunnen verschillen). 
Voor schaakclubs is de uitspraak dat er vanaf 1 september mogelijk weer binnen gesport mag 
worden met in achtneming van de 1,5 meter wel van belang. Clubs kunnen alvast gaan nadenken 
op welke wijze dat bij hen zou kunnen. Zie het schaakprotocol als hulpmiddel daarbij. 
 
Veel sporten (bridge, biljarten, schaken, bowlen) hebben NOC*NSF dezelfde vraag gesteld: de 
horeca gaan beperkt open, maar georganiseerd sporten binnen mag niet. Een mogelijk gevolg is 
dat mensen ‘wild’ gaan sporten zonder zich te houden aan een protocol. Deze vraag is 
doorgegeven aan RIVM/VWS. Het antwoord wordt verwerkt in het algemene protocol of in de FAQ 
(zie https://nocnsf.nl/sportprotocol). Als er ontwikkelingen zijn dan melden wij dat snel. 
 
Informatie vanuit NOC*NSF  
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet is het algemene sportprotocol 
aangepast. Verder is er inmiddels ook een Engelstalige versie. Zie deze link (met onder andere 
ook nuttige posters): https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
Vrijdag 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen ter beschikking stelt om tegemoet te komen 
aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro 
naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel 
sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden 
ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar 
sportverenigingen met een eigen accommodatie. NOC*NSF is met VWS in gesprek over hoe dit 
het beste vorm gegeven kan worden. Binnenkort meer bericht hierover.   
Als er clubs met een eigen accommodatie zijn die beroep willen doen op ondersteuning kunt u 
zich melden bij de KNSB (bondsbureau@schaakbond.nl). 
 
Tip – mogelijkheden online voor clubschaak 
Op schaakbond.nl hebben wij een artikel van Dimitri Reinderman gepubliceerd over 
mogelijkheden voor verenigingen om een interne competitie online te houden. Zie hier: 
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaakactiviteiten-online-deel-2-clubschaak 
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