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Seksuele intimidatie komt helaas voor in de sport en dus ook in de schaaksport. De 

jeugdafdeling van schaakvereniging Caissa vindt het van het grootste belang dat 

haar jeugdschakers in een veilige omgeving kunnen trainen en spelen en dat zij bij 

hun activiteiten voor de vereniging niet worden blootgesteld aan ongeacht welke 

vorm van seksuele intimidatie.  

 

Daarom is het onderstaande ‘protocol seksuele intimidatie – Jong Caissa’ opgesteld. 

Dit protocol is gebaseerd op het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 

(KNSB) en NOC*NSF en wordt onderschreven door alle trainers en begeleiders die 

betrokken zijn bij de activiteiten van Jong Caissa. 

 

 

Wat is seksuele intimidatie?  
Elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart, is 

seksuele intimidatie. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe 

de ander het ervaart! 

 

Jong Caissa hanteert dezelfde definitie van seksuele intimidatie in de sport als de 

KNSB en NOC*NSF:  

 

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een 

seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer 

een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie zijn mede begrepen 

de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van 

het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.  
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Gedragsregels 
Jong Caissa keurt seksuele intimidatie in de schaaksport sterk af en neemt het 

bestrijden ervan serieus. De trainers en begeleiders van de jeugdschakers bij Caissa 

committeren zich daarom aan de onderstaande gedragsregels: 

 

1. De trainer/begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarin de 

jeugdschaker zich veilig kan voelen.  

2. De trainer/begeleider bejegent de jeugdschaker niet op een wijze die de 

jeugdschaker in zijn/haar waardigheid aantast en dringt niet verder in het 

privéleven van de jeugdschaker door dan nodig is in het kader van de 

schaakactiviteiten.  

3. De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of 

seksuele intimidatie tegenover de jeugdschaker.  

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/begeleider en de 

jeugdschaker tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 

beschouwd als seksueel misbruik.  

5. De trainer/begeleider mag de jeugdschaker niet op een zodanige wijze 

aanraken dat de jeugdschaker en/of de trainer/begeleider deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals 

doorgaans het geval is bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, 

billen en borsten.  

6. De trainer/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten 

via welk communicatiemiddel dan ook.  

7. De trainer/begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd 

en met respect omgaan met de jeugdschaker en met de ruimte waarin de 

jeugdschaker zich bevindt (bv. trainingsruimte of hotelkamer). Daarnaast zorgt 

de trainer/begeleider ervoor dat hij/zij zich niet met de jeugdschaker afzondert 

in een ruimte waar verder geen sociale controle (mogelijk) is. 

8. De trainer/begeleider heeft de plicht – voor zover dit in zijn/haar vermogen ligt – 

om de jeugdschaker te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als 

gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de 

belangen van de jeugdschaker behartigt, is de trainer/begeleider verplicht met 

deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 

doen.  

9. De trainer/begeleider zal de jeugdschaker geen (im)materiële vergoedingen 

geven met de kennelijke bedoeling om tegenprestaties te vragen. Ook 

aanvaardt de trainer/begeleider geen financiële beloning of geschenken van de 

jeugdschaker die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke of 

afgesproken honorering staan.  

10. De trainer/begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd 

door iedereen die bij de jeugdschaker betrokken is. Indien de trainer/begeleider 

gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal 

hij/zij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.  
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11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het de 

verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider om in de geest hiervan te 

handelen. 

 

 

Vertrouwenspersoon voor vragen en meldingen 
Jong Caissa heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Bij deze 

vertrouwenspersoon kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk 

in strijd zijn met dit protocol of met algemene normen en waarden.  

Alles wat bij deze vertrouwenspersoon wordt gemeld of besproken, wordt strikt 

vertrouwelijk behandeld.  

 

De vertrouwenspersoon van Jong Caissa is: 

 

Pold Gomperts 

e-mail: poldgomperts@gmail.com 

tel.nr.: 06 28 88 08 94 
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