
Heropstart Clubavond SK Oude God 
Vanaf dinsdag 14 juli is ons clublokaal terug open. Uiteraard verheugen we ons erop om weer live te 

kunnen spelen, maar dit zal uiteraard nog volgens de regels zijn die de overheden ons opleggen en 

de KBSB ons adviseert. Als die regels veranderen, laten we dit uiteraard weten. 

Tip: druk deze pagina af en hang hem als geheugensteuntje op een zichtbare plaats thuis. 

Aan welke regels moeten we ons zeker houden? 

• De algemene Corona-regels i.v.m. social distance zijn van toepassing. Dat wil zeggen: Op 

basis van de oppervlaktes van de zalen is het maximum aantal deelnemers per avond 

beperkt tot 30: 20 in de grote zaal, 10 in de kleine. 

• Borden worden ruim van elkaar opgesteld. 

• Het bord verlaten moet beperkt zijn (bv. wel toiletbezoek maar niet rondwandelen om 

andere partijen te bekijken; spelers houden sowieso afstand van de andere borden) 

• Analyseren na de partij kan enkel indien er in het kleine zaaltje niet gespeeld wordt 

• Publiek is niet toegelaten. 

Wat is de formule van het zomertoernooi? 

• We spelen elke dinsdagavond tijdens juli en augustus een nieuw toernooi volgens de 

formule van het gekende Laddertoernooi (Zie reglement). Dus één partij per avond. Er wordt 

gewoon gespeeld aan één bord. 

Wat verwachten we van jou? 

• Vooraf aanmelden! Wie wil komen schaken, meldt zich elke week uiterlijk een uur voor de 

start van de clubavond aan via https://www.skoudegod.be/LT_aanmeldingen.php 

• Voel je je ziek, blijf dan thuis. Ook als je de voorbije dagen symptomen vertoonde. 

• Een mondmasker dragen is verplicht. Je brengt dit zelf mee. 

Wat moet je nog weten? 

• Er zal ontsmettingsgel voorzien worden voor wie ervan gebruik wil maken, bv. om de 

stukken te reinigen, de handen te ontsmetten… 

• Het Theatercafé is gesloten (de uitbater heeft beslist zijn activiteiten stop te zetten), maar er 

zullen flesjes met water zijn voor iedereen. Eigen drank meebrengen kan natuurlijk ook. 

• Ramen en deuren van het clublokaal zullen als het weer het toelaat permanent open staan 

ter verluchting en om ervoor te zorgen dat deur/raamklinken minimaal worden aangeraakt. 

• In de mate van het mogelijke zullen er steeds twee bestuursleden aanwezig zijn en de leden 

aanmoedigen om de regels na te leven. 

• Er zal een logboek worden bijgehouden van wie aanwezig was elke avond. 

We begrijpen dat de schaakervaring zoals we die kenden door deze afspraken nog niet dezelfde zal 

zijn, maar hopen toch dat we mekaar op deze manier weer kunnen ontmoeten en samen kunnen 

genieten van leuke partijen in fijn gezelschap. 

Bedankt alvast en tot binnenkort!  

Het SKOG-bestuur 
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