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Protocol Denksportcentrum de 

Lombard (DdL)  VERSIE 27-6-2020 

Periode 1 juli 2020 – 1 september 2020 
 

Inleiding   

Vanaf 1 juli 2020 mag er op de Lombard weer 
worden gebridged en geschaakt. We zoeken 
niet de grenzen op van wat mag, maar gaan 
voorzichtig en zo veilig mogelijk starten. 
Hierbij de invulling van maatregelen, mede 
op basis van het sportprotocol van NOC*NSF, 
de checklist openstelling verenigingen van 
Rotterdam Sportsupport, het horecaprotocol 
en het advies van de NBB (zie bijlage). Door 
de combinatie van binnensport en horeca 
hebben we met meer protocollen en 
adviezen te maken. Niet alles is nog 100% 
duidelijk en zeker, maar we denken dat ons 
protocol wel binnen de nieuwe 
noodverordening van Rotterdam zal passen.  

 
Onze uitgangspunten 

• Voor de risicogroepen: Maak je eigen 
afweging of je komt of niet. Zie ook het 
advies van de NBB met betrekking tot 
mensen met een kwetsbare gezondheid. 

• We laten maximaal 40 spelers boven en 
36 spelers beneden toe (dit is het aantal 
zitplaatsen). Dit is minder dan 100 en 
daardoor is een gezondheidscheck en 
reservering niet verplicht. We blijven 
echter uitgaan van aanmelden met 

 
1 NBB: door NOC*NSF is bevestigd dat als in de 
normale speelsituatie er geen 1,5 meter afstand is, dat 
die nu ook niet meer hoeft overbrugd te worden. Let 

vooraf: het voorkomt wachtrijen bij het 
inschrijven, de organisatie heeft vroeg 
zicht op het aantal bezoekers en de 
wedstrijdleider kan alvast de indeling 
maken.  

• De zaalopstelling is gebaseerd op 1,5m 
afstand tussen spelers, ook tijdens het 
spelen m.u.v. de schaakjeugd. We zijn 
daarmee wat voorzichtiger dan wat 
volgens de officiële regels mag1. 

• Iedereen is zelf verantwoordelijk voor 
afstand houden, spreek elkaar zo nodig 
aan. Toon respect voor anderen en 
andermans norm.   

• Het protocol is uitgewerkt in huisregels 
voor bezoekers, richtlijnen voor de 
organisatie van activiteiten en 
maatregelen voor de accommodatie. 

 
Huisregels voor bezoekers 

• Gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Als jij of een huisgenoot verkouden bent, 
hoest of verhoging hebt: blijf thuis, meld 
je af en laat je testen. Neemt contact op 
met de dienstdoende wedstrijdleider, ook 
al is het op een laat moment. 

• Was of desinfecteer je handen bij 
binnenkomst en herhaaldelijk daarna. 
Vermijd het aanraken van je gezicht 
tijdens het spelen. 

• Houd je aan de algemene hygiëneregels 
van het RIVM (zie volgende pagina). 

• Neem zoveel mogelijk de 1,5m afstand in 
acht, blijf zoveel mogelijk zitten en houdt 
rekening met anderen.  

• Volg de aanwijzingen van verenigings- 
functionarissen en barmedewerkers. 

• Bij niet opvolgen van de huisregels kan je 
de toegang worden ontzegd. 

 
Richtlijnen voor organisatie van activiteiten 

• Verenigingen kunnen binnen de regels 
van het Denksportcentrum en van 

op, spelers van andere tafels moeten wel minstens 1,5 
verderop zitten. 
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Rotterdam Sportsupport de clubactiviteit 
organiseren. 

• Zij zijn verantwoordelijk voor het 
maximum aantal toe te laten bezoekers 
en het registreren van de bezoekers voor 
eventueel bron- en contactonderzoek. 

• Verenigingen stellen een corona 
coördinator aan en maken die bekend 
aan de bezoekers. 

 

 
Maatregelen accommodatie 
De zaalopstelling en het materiaalgebruik 
passen we aan en er zijn extra hygiëne 
maatregelen: 

• 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 
zal er bij meer dan 20 paren ook beneden 
worden gespeeld.  

• Tussen de tafels is veel ruimte. Bij het 
wisselen moet iedereen zelf zorgen 
afstand te houden en eventuele 
instructies van de wedstrijdleider 
opvolgen.  

• In het Denksportcentrum zijn losse 
biedbakjes beschikbaar. Bridgers 
desinfecteren hun eigen biedbakje, 
nemen het mee bij het wisselen en 
ruimen het na afloop op.   

• Er zullen meer sets dan anders worden 
gedupliceerd om aanraking van kaarten 
door verschillende mensen en 
loopbewegingen te beperken. Uit 
onderzoek is gebleken dat bij regelmatig 
handen wassen en het vermijden van het 
aanraken van je gezicht er beperkt 
besmettingsgevaar via kaarten is. 

• In de zaal staan desinfecterende 
middelen om biedbakjes, bridgemates, 
schaakmaterialen en eventueel de tafel 
zelf te reinigen.  

• Op verschillende plekken staat handgel. 

• Er is een schoonmaakschema voor 
reiniging van toiletten, deurklinken en 
andere contactvlakken (minstens één 
keer tussen twee bijeenkomsten).  

• Zo mogelijk wordt geventileerd met open 
ramen en deuren. Daarnaast staat de 
luchtverversingsinstallatie in beginsel  
gedurende de speeltijden aan (NB dit is 
geen recirculatie of airco – die zijn niet 
toegestaan). 

• Uitgangspunt is dat drankjes aan tafel 
worden besteld en geserveerd. We 
vragen iedereen zoveel mogelijk afstand 
tot de barmedewerkers te bewaren en 
behulpzaam te zijn met het aannemen en 
aanreiken van servies en glazen.  

• Betalen kan uitsluitend per pin of door 
overmaking.  
 

 
 
Allemaal een mooie zomer toegewenst! 
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Bijlage: Verwijzingen naar alle regels 

 

 

Protocol binnensport van NOC*NSF 
Het aangepast protocol verantwoord sporten van NOC*NSF is beschikbaar. Dit document wordt indien 
relevant geactualiseerd. Op  https://nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het 
sportprotocol. 

Noodverordening en protocol en checklist voor binnensport Rotterdam 
De nieuwe checklist van Rotterdam Sportsupport is op hun site beschikbaar. De gemeente verwacht dat de 

sportverenigingen in Rotterdam de protocollen van NOC*NSF en de bonden in praktijk brengen en 

handhaven en hebben daarvoor deze (verplichte) checklist opgesteld.  

https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/aangepast-protocol-en-checklist-binnensport-beschikbaar 

De laatste noodverordening van de gemeente Rotterdam is hier te vinden. 

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/noodverordening-corona/ 

Protocol 1,5 meter sport en bridge (van de NBB site) 

Stand van zaken 26 juni 

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven altijd van toepassing 

1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! 
2.  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. 
3.  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. 

4. 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. 

Advies risicodoelgroep  

Welk speciaal advies geldt voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)? 

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen met een onderliggende 
aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om 
voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. 

Welk speciaal advies geldt voor 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid? 

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het 
coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook 
mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de 
basisregels goed op. 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/aangepast-protocol-en-checklist-binnensport-beschikbaar
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/noodverordening-corona/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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Aanpassing richtlijn binnensport 

Op 24 juni is bekend gemaakt dat de binnensporten weer mogen beginnen. En dat voor alle sporten geldt 
dat bij het sporten de 1,5 meter afstand niet in acht genomen hoeft te worden. Ook voor de bridgesport 
betekent dit dat er gespeeld mag worden aan wedstrijdtafels zonder dat de spelers 1,5 meter afstand 
moeten houden mits dit gebeurt op een locatie waar het horeca protocol niet van kracht is (zie voor een 
nadere toelichting het concept algemene sportprotocol). Wel moet waar het kan de 1,5 meter afstand 
gerespecteerd worden. En dit geldt in ieder geval buiten het speelgebied. 

Wij denken dat het verstandig is als clubs en spelers zelf goed overwegen hoe zij om willen gaan met de 
afstandsregels en of ze aanvullend kiezen voor extra beschermende maatregelen zoals bijvoorbeeld 
schermen en/of mondkapjes.  

Het algemene sportprotocol van het NOC*NSF is aangepast aan de nieuwe richtlijn, maar nog niet 
definitief. Bij handige downloads is dit voorlopige protocol te downloaden. Wij zullen op basis van dit 
protocol ook  de bridge specifieke richtlijn aanpassen. Wij hopen dit voor 1 juli gereed te hebben. 

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. Heb je als club vragen over 
uitvoering van het protocol voor jouw locatie, neem dan contact op met je gemeente. 

Horeca regels vanaf 1 juli 2020  

Het definitieve protocol is op 27 juni nog niet beschikbaar. Laatste regels zijn hier te vinden: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca 

Restaurants en cafés en andere gelegenheden zijn open voor gasten: 

• Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een 
gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd). 

• Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan. 
• Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd 

kuchscherm is geplaatst tussen de tafels. 
• Bij meer dan 100 mensen binnen of meer dan 250 mensen buiten zijn reserveren vooraf en 

gezondheidsvragen verplicht. 
• De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand. 

Voor evenementen kan vanaf 1 juli 2020 een vergunning worden gevraagd en die worden onder meer aan 
de 1,5 meter afstand en gezondheidsvragen getoetst. 

Voor discotheken en nachtclubs blijft er een verbod op openstelling. 

Let op: Deze informatie is van toepassing vanaf de persconferentie van 24 juni 19 uur.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

