
Corona protocol Bridgeclub Montfoort 

Hieronder treft u de regels aan die gelden voor de bridgeavonden van bridgeclub Montfoort. 

Om deze bijeenkomsten volgens alle corona-regels te doen verlopen is het essentieel dat u 

deze regels volgt!  

Algemeen 

De kaarten worden met behulp van de dupliceermachine geschud en in de boards gestoken.  

De wedstrijdleider zal ook als Corona-verantwoordelijke optreden. Dit houdt o.a. in dat 

hij/zij de bevoegdheid heeft om iemand weg te sturen als hij/zij zich niet aan de regels 

houdt! 

Ook de wedstrijdleider zal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, maar tijdens arbitrages 

zal dit niet altijd mogelijk zijn. Aangezien een arbitrage slechts een contact van korte duur is, 

is dit toegestaan volgens het sportprotocol. 

Algemene regels 

• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Raak elkaar nooit aan, ook niet als je gewonnen hebt. 

• Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Blijf thuis als je klachten hebt en blijf thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent. 

(neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts vanaf 38 graden Celcius) 

• Dit geldt ook als iemand in je huishouden klachten heeft of positief getest is op het 

corona-virus. 

• Ga direct naar huis als er tijdens de bridgeavond klachten ontstaan (meld je wel af). 

Houd u verder aan de volgende regels: 

1. Vóórdat u gaat bridgen, is het noodzakelijk dat u de gezondheidscheck doet. (Zie 

hieronder) Indien u één vraag met “ja” beantwoordt, kunt u niet komen bridgen. 

Wanneer u komt bridgen, verklaart u dus dat u alle vragen met “nee” hebt 

beantwoord.  

2. De bridgeavond zal om 19:45 uur starten en de wisseltijd zal 5 minuten bedragen 

zodat we op dezelfde tijd klaar zijn als altijd. 

3. Kom a.u.b. eerder naar het St. Joseph zodat we op een rustige manier alles kunnen 

doen. 

4. Kom één voor één naar binnen. 

5. Reinig bij de ingang van het St. Joseph je handen met de gel die hiervoor klaar staat. 

6. Noord voert de scores in en oost controleert.   

7. De consumpties zullen de hele avond door de dames van het St. Joseph aan tafel 

worden gebracht. Blijf dus allemaal gewoon zitten aan de tafel! De consumpties 

moeten door iedereen zelf op een briefje genoteerd worden. 

 



8. We zullen gebruik maken van een schema waarbij noord en zuid vijf ronden zullen 

blijven zitten aan dezelfde tafel. Alleen voor de zesde ronde zal er door noord en zuid 

gewisseld worden. Dit heeft voordelen: er wordt minder gelopen en er hoeft minder 

schoongemaakt te worden. 

 

 

De gezondheidscheck omvat de volgende vragen: 

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten? 

• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). 
• U hoest. 
• U bent benauwd of kortademig. 
• U heeft verhoging of koorts. 
• U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.  

2. Heeft u corona? 

• Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar 
buiten kunt. 

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts? 

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten? 

5. Heeft u een huisgenoot met corona? 

• En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot? 

6. Bent u in quarantaine omdat u: 

• nauw contact had met iemand die corona heeft of had? 
• in corona risicogebied was? 

 

Succes met het naleven van de regels en succes met bridgen! 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland

