PROTOCOL BREUGELSE BRIDGE CLUB M.I.V. 1 SEPTEMBER 2020
Dit protocol geldt voor de speelavonden op dinsdag en is van toepassing op de leden en
bestuursleden van de Breugelse Bridge Club en bedienend personeel van De Bongerd.
Volgens de richtlijnen van het RIVM behoort het grootste deel van onze bridgeclub tot de
kwetsbare ouderen. Denk dus niet: dat zal mij niet overkomen!! Maar wees alert en
voorzichtig!!
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Houd je aan de regels van het RIVM:
- Blijf thuis als ……..
- Pas hygiëne toe wat betreft hoesten, niezen, handen schudden, etc
- Houd 1,5 m afstand
- Gebruik vooral je gezonde verstand en blijf thuis in geval van twijfel en laat
je testen!
Wat betreft het handhaven van de regels en de condities in de speelzaal zijn
verantwoordelijk: één lid van de club (aan te wijzen door het bestuur) en de
beheerder van de Bongerd. Leden bemoeien zich dus niet met het openen van
deuren, ventilatie, stand van de thermostaat etc.
Bij binnenkomst in De Bongerd:
- Kom tussen 19:15 en 19:25 uur aan
- Garderobe is rechts van de ingang; jas ophangen in de zaal gaat niet
- Je hebt je eigen biedbox bij je, dus behoef je er niet een te gebruiken van de club.
Desinfecteer je handen en leen zo nodig een biedbox van de club.
- De loopbriefjes liggen op de grote tafel links van de ingang
- Ga via de deur links van de ingang naar de grotere speelzaal, zoek je tafel en neem
plaats. De grotere zaal is zodanig ingericht dat er een duidelijk looppad is met aan
beide zijden de speeltafels.
Tijdens het spelen
- Desinfecteer je handen zo nodig
- Betracht hygiëne bij het gebruik van de kaarten
- Noord gebruikt de bridgemate en Oost controleert zoals gebruikelijk.
Na elke ronde
- Blijf aan tafel totdat de wedstrijdleider het sein geeft te wisselen van tafel
- Verlaat de speelzaal in de richting van de aangegeven looprichting en kom via de
bar de speelzaal weer binnen via de deur aan de linkerzijde van de ingang. Ook als
je slechts één tafel behoeft te wisselen!
- Maak tijdens een wisseling gebruik van het sanitair.
- Na plaatsnemen aan een nieuwe tafel: desinfecteer je handen en ga spelen zodra de
twee teams aanwezig zijn. Gebruik je eigen biedbox.
Aan het einde van de avond:
- Als je alle spellen gespeeld hebt, kun je de speelzaal verlaten via de aangegeven
looprichting (en ev afrekenen bij Martony)
- Neem je eigen biedbox mee en laat die van de club op tafel staan.
- Laat de spellen op tafel achter; dus niet opruimen zoals gebruikelijk is om door
elkaar lopen te voorkomen.
Tot slot:
- Volg de aanwijzingen van de clubverantwoordelijke en Martony op
- Houd je aan deze regels; zowel voor jezelf als voor de andere clubleden
- Gebruik vooral je gezonde verstand en blijf thuis in geval van twijfel en laat
je testen!
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