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Aan de teamleiders, organisatoren en wedstrijdleiders van de KNSB-Jeugdclubcompetitie 2021-2022
bertelkamp@wxs.nl
Beste teamleiders, organisatie en wedstrijdleiders,
Na de persconferentie van 26 november is schaken in georganiseerd verband alleen nog mogelijk
tot uiterlijk 17.00 uur. NOC*NSF pleit daarnaast dat met name de jeugdsport zoveel mogelijk
doorgang blijft vinden mist dat veilig kan.
Voor de KNSB-Jeugdclubcompetitie finales van 11 december betekent dit dat we de aanvangstijden
hebben vervroegd om voor 17.00 uur klaar te zijn. Het speeltempo blijft gelijk.
Daarnaast willen we het aantal volwassenen op de locatie zo laag mogelijk houden als strikt
noodzakelijk. Dat betekent maximaal 1 begeleider per team die in de accommodatie kan verblijven
(op 1,5 meter afstand van anderen).
De prijsuitreikingen worden in zoverre ingekort dat teams die op plek 1, 2 of 3 eindigen zodra dit
bekend is, op de foto gaan met hun prijzen en huiswaarts keren. Hetzelfde geldt voor de individuele
topscorer per categorie. Daar is 1 prijs voor per categorie. Zijn er meerdere spelers met dezelfde
score, dan worden er prijzen bijbesteld en nagestuurd.
Het tijdschema van de D categorie voor 11 december wordt:
9.45 – 10.00 uur: Ontvangst, direct naar de borden gevolgd door de opening
10.00 – 11.00 uur: 1e ronde
11.10 – 12.10 uur: 2e ronde
12:10 – 12.50 uur: lunchpauze
12.50 – 13.50 uur :3e ronde
14.00 – 15.00 uur: 4e ronde
15.10 – 16.10 uur: 5e ronde
16.15 – 16.30 uur: Prijsuitreiking
Coronabeleid van de organiserende partij SV Almere voor de D categorie:
Wij voeren wat betreft het controleren van het Coronatoegangsbewijs (CTB) bij de toegang van onze
speelzalen een strikter beleid dan wordt voorgeschreven door de KNSB. Van iedereen vanaf 18 jaar,
dus niet alleen schakers maar ook teamcaptains, begeleiders, andere vrijwilligers en ouders,
controleren het CTB.
Onze speellocatie beschikt ook over een café dat niet door de schaakvereniging wordt beheerd. Bij
een langer verblijf in het café is het mogelijk dat daar opnieuw om het CTB wordt gevraagd. Als
consumpties in het café worden besteld maar in onze zalen worden gebruikt is het tonen van het CTB
niet nodig. Pinnen is helaas niet mogelijk.
Het tijdschema van de A en de C categorie wordt:
09.30 - 11.45 uur: 1e ronde
12.00 - 14.15 uur: 2e ronde
14.30 - 16.45 uur, 3e ronde
Daarna direct foto met winnaars en naar huis
Coronabeleid bij A en C
Dit is de algemene regel sinds 26 november voor alle amateur binnensporten:
“De CTB-plicht geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, behalve voor functionarissen: teamleiders,
wedstrijdleiders en organisatie. Overige meereizende ouders / chauffeurs vallen niet onder
functionarissen en kunnen helaas ook niet op de locaties verblijven als toeschouwer.

Let op: Het kan zijn dat op de speellocatie strengere regels gelden. Zo is op horecalocaties het CTB
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.”
Op de locaties voor de C en A teams resp. in Utrecht en Amersfoort hebben we nog geen strengere
regels doorgekregen. Daar werken ze met een afhaalbalie en geldt vooralsnog alleen de CTB-plicht
voor 18 jaar en ouder, uitgezonderd de functionarissen.
Verder is het dringende advies, houd je zoveel mogelijk aan de 1,5 meter regel, draag een mondkapje
op plekken waar dat niet mogelijk is en vermijdt onnodige drukte.
Alvast veel succes tijdens deze slotdag.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Eric van Breugel
06-51522045

