Coronarichtlijnen voor Bridge 82 te Dongen
Bridge 82 maakt gebruik van de locatie de Cammeleur in Dongen. Deze locatie valt onder de horeca en zal als
zodanig leidend zijn m.b.t. toezicht en naleving van het horecaprotocol.
Bridge 82 conformeert zich aan deze regels en zal wat betreft het bridgen rekening houden met de regels die door
RIVM en de gemeente Dongen zijn vastgesteld.

Ventilatie:
Een onafhankelijke expert heeft op 15 september 2020 verklaard dat het aanwezige systeem goed is afgesteld. Dat
houdt in dat er geen extra risico’s zijn m.b.t. de ventilatie.

Aanpassingen bridgeavonden in verband met Corona:
Afmelden en gegevens:
De bridgers zijn zoals gewend ingepland voor de betreffende bridgeavond. Zoals altijd moet afmelden geschieden
voor 17.00 uur op de dag van de bridgeavond. Gegevens van de bridgers zijn bekend bij Bridge 82 en zullen in geval
van calamiteiten worden gedeeld met de GGD.
Gezondheidscheck:
Bij binnenkomst van de speellocatie moeten de spelers een eerlijk antwoord geven op de volgende vragen:
1. Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?
2. Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur?
3. Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur?
4. Had je last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur?
5. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
6. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
7. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar
gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
8. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
Daarbij moeten ze verklaren dat zij geen klachten hebben die kunnen duiden op corona, en dat zij de afgelopen
veertien dagen niet in een omgeving (of streek) waren waar sprake was/is van een verhoogd risico op
coronabesmetting. Alle vragen moeten met nee beantwoord zijn.
Garderobe en loopbriefjes:
Na de gezondheidscheck hangt de bridger zijn/haar jas aan de daarvoor bestemde rekken, volg hierin de
aanwijzingen van de medewerkers van de Cammeleur. De bridger pakt het loopbriefje van de daarvoor bestemde
tafel en gaat direct aan zijn/haar tafel van de eerste ronde zitten. Houd hierbij a.u.b. altijd 1,5 meter afstand.
Tafels:
De bridgers ontvangen vooraf een plattegrond waarop de genummerde tafels staan. De tafels worden in rijen
opgesteld, oplopend genummerd, zodat een paar dat een tafel moet opschuiven naar de belendende tafel moet. Er
is voldoende ruimte tussen de tafels om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
Op elke tafel staat een fles gel met tissues en een afvalbakje. Voor het wisselen, reinigen de spelers die naar een
andere tafel moeten hun tafeldeel en de rugleuning, zitvlak en eventuele armleuningen van hun stoel. Bridgers die
van tafel wisselen nemen hun biedbox mee. Deze houden ze de hele avond bij zich. De wedstrijdleider geeft het sein
voor het wisselen. Let op nu weer op 1,5 meter afstand.

Speelschema:
Er wordt gespeeld met een speelschema waarbij:
-

Noord en Zuid aan dezelfde tafel blijven zitten.
Oost en West in dezelfde richting een tafel opschuiven.
De spellen een tafel in tegengestelde richting worden verplaatst door een door de wedstrijdleider
aangewezen persoon.

Bridgemate:
De bridgemate wordt alleen aangeraakt door de Noord-speler. Noord bedient als enige de bridgemate. Noord zal op
gedempte toon bij Oost aangeven wat hij heeft ingevuld. Indien op enig moment de speelrichting wordt aangepast
blijft de “oud” Noord-speler ( nu Oost-speler) de bridgemate bedienen. Het tafelblad zal een kwartslag gedraaid
worden en de spelers blijven op hun plaats zitten. Na afloop van de bridgeavond zal een door de wedstrijdleider
aangewezen persoon de bridgemate reinigen.
Arbitrage:
Het bestuur heeft ook de plicht om ook de arbiters te beschermen. Arbitreren binnen 1,5 meter is niet wenselijk.
Wees derhalve alert bij het bieden en afspelen en los eventuele problemen zonder stemverheffing onderling op.
Graag alleen in noodgevallen arbitrage roepen.
Wisselen:
Het wisselen van tafel geschiedt nadat de wedstrijdleider hiertoe een sein heeft gegeven. Eerst worden de spellen
van tafel gewisseld door de wedstrijdleider of een door hem aangewezen persoon. Daarna geeft de wedstrijdleider
het sein voor het wisselen van de bridgers. Let op het schoonmaken van je plaats. Voor aanvang van elke nieuwe
ronde moeten alle bridgers hun handen ontsmetten met de op tafel staande (of zelf meegenomen) gel.
Laatste ronde en uitslag:
Na het spelen van het laatste spel worden door de bridgers alle spellen gewassen voor de volgende avond. De
dinsdag- en donderdagavond hebben een eigen serie borden en kaarten. Laat alles op tafel staan. De borden en
kaarten worden door de wedstrijdleider of een door hem aangewezen persoon opgeruimd. Verder blijft iedereen
zitten aan de tafel waar het laatst gespeeld is. De uitslag zal worden medegedeeld in de bridgezaal. Op verzoek van
de Cammeleur blijven we voor het naborrelen in de zaal.
Toiletbezoek en in- en uitloop de Cammeleur:
Houd altijd 1,5 meter afstand, ook als je tijdens de bridgeavond naar het toilet moet. Volg verder de aanwijzingen
van het personeel van de Cammeleur.
Drankjes en afrekenen:
Blijf aan je tafel zitten en volg de aanwijzingen van het personeel van de Cammeleur.
Coronacoördinator:
Gerard van den Dries (dinsdag) en Leo Verhoeckx (donderdag) zullen als coronacoördinatoren optreden. Zij zijn
bevoegd om iedereen die de regels niet naleeft tactvol toegang te ontzeggen of weg te sturen.
Waarschuwing:
Het risico van besmetting wordt bepaald door de clubgenoten. Een speler die alle richtlijnen opvolgt, kan toch
worden besmet door een medebridger, ook als deze naar eer en geweten handelde, omdat besmetting mogelijk is
voor (of zonder dat) de eerste symptomen zich openbaren.
Bestuur Bridge 82
Vastgesteld d.d. 17-09-2020

