
 
 

Coronarichtlijnen Caissa – jeugd 
 

 
Voor de jeugdafdeling van Caissa gelden vanaf september 2020 de onderstaande 
richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op de meest recente richtlijnen voor verantwoord 
sporten van NOC*NSF en van de schaakbond. 
 
 
Algemeen 

• Blijf thuis als je klachten hebt (verkouden, keelpijn, hoesten, koorts enz.). 

• Ouders mogen het gebouw niet in en zetten de kinderen af op de stoep voor 
Huize Lydia en halen ze daar ook weer op. 

• De deuren en ramen van de zalen staan open voor een goede ventilatie. 

• Bij de bar kan alleen nog maar worden betaald met pin. 
 
 
Afstand houden 

• Jeugdleden tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en ook 
geen afstand tot oudere personen 

• Jeugdleden van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, 
maar wél afstand tot personen van 18 jaar en ouder 

• Trainers van 18 jaar en ouder houden afstand tot iedereen vanaf 13 jaar, maar 
hoeven geen afstand te houden tot kinderen jonger dan 12 jaar. 

 
 
Clubavond 

• De clubavond duurt van 18.30-19.30 uur. Om 19.45 uur moeten alle jeugdleden 
het gebouw uit zijn. 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst (handgel staat bij de ingang) en loop dan 
meteen door naar de zaal waar je competitie speelt/training krijgt (pupillen in de 
bovenzaal, aspiranten in de benedenzaal). 

• De tafels blijven op hun plek staan. 

• Het toilet is zeer beperkt beschikbaar. Ga daarom naar het toilet vóór je naar de 
club komt. 

• Er worden geen handen geschud voor en na de partij. 

• We gebruiken alleen de boven- en benedenzaal (niet de klaslokalen) en je blijft in 
de zaal waar je bent ingedeeld. Dus niet door de gang lopen tussen 18.30 en 
19.30 uur. 

• Na afloop van je partij en/of training maak je samen met je tegenstander bord + 
stukken schoon en ruim je het materiaal zelf op. 


