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Protocol Denksportcentrum de 

Lombard (DDL)  VOORLOPIGE VERSIE 

Periode 1 juli 2020 – 1 september 2020 
 

Inleiding   

Vanaf 1 juli 2020 mag er op de Lombard weer 
worden gebridged (schakers wachten tot 
september). We zoeken niet de grenzen op 
van wat mag, maar gaan voorzichtig en zo 
veilig mogelijk starten. Hierbij onze concept 
invulling van maatregelen, mede op basis van 
het NBB bericht (zie bijlage 5 juni). Een 
definitief protocol volgt nadat het algemene 
sportprotocol van NOC*NSF en de NBB er is.  
 
Horeca, zaalindeling en materialen 
Zaalopstelling en materiaalgebruik passen we 
aan en er zijn extra hygiënemaatregelen: 

• Tafels worden vergroot of 4 tafels 
worden tegen elkaar geplaatst, waardoor 
de afstand tussen de spelers 1,5 m is. Dat 
betekent dat er dus veel minder mensen 
boven kunnen spelen in de zaal. Daarom 
zullen we later ook beneden gaan spelen.  

• Per 1 juli starten we met circa 7 tot 10 
tafels (28 tot 40 spelers) per middag of 
avond. Het definitieve aantal tafels wordt 
later in de maand bepaald afhankelijk van 
wat mag en past. Gedurende de zomer 
kan worden besloten tot uitbreiding of 
vermindering van de maximale aantallen 
danwel opnieuw over te gaan tot sluiting, 
afhankelijk van regels en hoe het gaat. 

• Tussen de tafels is veel ruimte en er geldt 
eenrichtingsverkeer, met pijlen op de  
grond aangegeven. De tafelnummers zijn 
van afstand te zien. Bij het wisselen moet 
iedereen afstand houden. De wedstrijd-
leider geeft dat bij het wisselen aan, bijv. 
door eerst de ene helft van de spelers te 
laten lopen en daarna de anderen.  

• Voor de kaarten zijn er intussen 
aanwijzingen dat regelmatig handen 
wassen voldoende is, omdat er beperkt 
besmettingsgevaar via kaarten is. Wel 
zullen er meer sets dan anders worden 

gedupliceerd om aanraking van kaarten 
door verschillende mensen te beperken.  

• We overwegen ieder een eigen biedbakje 
voor de sessie uit te reiken (of zelf mee te 
laten nemen) dat ieder zelf meeneemt 
naar de volgende tafel. 

• Bij elke tafel staan desinfecterende 
middelen om de bridgemate en de tafel 
zelf te reinigen voor gebruik. Op 
verschillende plekken staat handgel. 

• Drankjes moeten aan de bar worden 
afgehaald en vaatwerk worden 
teruggebracht naar de bar, m.u.v. wie 
slecht ter been is. 

• Achter de bar en in de keuken gelden 
verhoogde hygiëne regels. Horeca 
medewerkers werken met handschoenen 
bij verwerking van etenswaren.  

• De deurklinken en andere contactvlakken 
worden frequent gereinigd. 

• De luchtverversingsinstallatie staat 
gedurende de speeltijden altijd aan. 

Organisatie van activiteiten 

• Verenigingen kunnen binnen de regels 
van het denksportcentrum de 
clubactiviteit organiseren. 

• Zij zijn verantwoordelijk voor vooraf 
aanmelden en het toezien op het 
maximum aantal bezoekers. 

 
Regels en adviezen voor bezoekers 

• Van te voren aanmelden voor een 
activiteit.  

• Belangrijkste regel: Als jij of een 
huisgenoot verkouden bent, hoest of 
verhoging hebt: blijf thuis, meld je af. Bel 
de dienstdoend wedstrijdleider, ook al is 
het op een laat moment. 

• Van iedereen wordt verder verwacht de 
algemene regels in acht te nemen, zoals 
regelmatig met zeep je handen wassen, in 
je elleboog niezen en 1,5 m afstand 
houden.  

• Eigen verantwoordelijkheid en rekening 
houden met anderen blijft voor alles het 
uitgangspunt. 
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Protocol 1,5 meter sport en bridge (van de NBB-site) 

Stand van zaken 5 juni 

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven altijd van toepassing 
1. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent. 
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C ) blijf thuis tot iedereen volledig 
hersteld en 24 uur klachtenvrij is. 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), 
omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden moet je 
thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact. 

Let op: het onderstaande kan nog herzien worden 
Naast de Algemene richtlijnen van het RIVM, moeten alle sporten voldoen aan het algemene sportprotocol 
van NOC*NSF. Hoe het protocol er precies uit gaat zien, weten we nog niet omdat de specifieke richtlijnen 
voor de binnensport op dit moment niet bekend zijn. Het algemene sportprotocol is gecheckt door 
RIVM/VWS. De noodverordeningen van de gemeenten sluit hierop aan en is leidend ivm handhaving. 

Dit protocol bestaat uit twee delen: een algemeen sportdeel en een bridgespecifieke aanvulling. Het 
algemene deel regelt de verantwoordelijkheid van de locatiebeheerder, medewerkers en de 
verantwoordelijkheden van de sporters. 
Het bridge specifieke deel geeft een richtlijn hoe we hier als bridgesport invulling aan kunnen geven. 

Bridgespecifieke richtlijn 
• Houd 1,5 meter afstand, dit betekent zowel tot elkaar als ook in de loopruimte om spelers heen. 

(Het gebruik van schermen ter overbrugging van de 1,5 meter afstand is nog niet goedgekeurd.) 
• Voorkom onnodige loopbewegingen. 
• Zorg dat alle attributen die je gebruikt schoon zijn. 
• Zorg voor goede handhygiëne.  

 

Advies risicodoelgroep ongewijzigd 
Binnen ons ledenbestand zullen relatief veel bridgers zijn die vallen binnen de risicodoelgroep en daarvoor 
blijft waarschijnlijk gelden: 

• Als je tot de risicogroep behoort, dan blijf je zoveel mogelijk thuis. 
• Ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is. 
• Als je toch even naar buiten moet, volg dan de maatregelen nauwgezet op. Houd 1,5 meter afstand 

van anderen en zorg voor goede hygiënemaatregelen. Was je handen vaak met water en zeep en 
raak je neus of mond zo min mogelijk met je handen aan. 

Het advies is om geen bezoek te ontvangen. Natuurlijk is het fijn om contact te hebben met anderen. Als je 
toch bezoek krijgt, beperk het bezoek dan zoveel mogelijk tot 1 of 2 vaste personen. Vraag hen ook om zich 
extra goed aan de maatregelen te houden. 

Het Bridgeprotocol is een advies van de BridgeBond er is geen goedkeuring van de overheid of gemeente 
voor nodig. 
Clubs bepalen zelf hoe ze hier op hun locatie aan kunnen voldoen en of ze nog rekening moeten houden 
met specifieke maatregelen vanuit de gemeentelijke noodverordening. 
Het je als club vragen over uitvoering van het protocol voor jouw locatie, neem dan contact op met je 
gemeente. 


