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Inleiding   
Dit protocol gaat uit van de per 10 juli 2021 
geldende landelijke maatregelen. Het 
protocol is weer afgestemd 
op het NOC*NSF-protocol 
voor verantwoord sporten, 
conform het advies van de 
NBB.  De op 9 juli bekend 
gemaakte regels hebben voor 
sportbeoefening geen extra gevolgen. Wel zal 
de bar ’s avonds om 12 uur sluiten net als bij 
alle andere horecagelegenheden. 
 
Geen gebruik van de CoranaCheck app 
Bij het Denksportcentrum Rotterdam stellen 
we geen eisen aan vaccinatie of testen bij de 
toegang met de CoronaCheckapp, maar moet 
je wel nog steeds de vragen van de 
gezondheidsvragencheck met nee kunnen 
beantwoorden. Iedereen moet 1,5m afstand 
blijven houden, met uitzondering van 
spelsituaties waar dat niet kan*). Dat is ook 
direct de belangrijkste regel. We hopen op 
ieders medewerking!  
 
*) Voor sportbeoefening zelf is 1,5m afstand 
volgens NOC*NSF geen eis, al is het advies 
van de NBB bij bridge dit wel zoveel mogelijk 
te handhaven als dit kan. Dit advies volgen 
wij. 
 
Onze uitgangspunten 

• Maak je eigen afweging of je komt of niet.  

• We laten maximaal 48 spelers boven in 
de speelzaal en 28 spelers beneden toe 
(dit is het aantal zitplaatsen).  

• De zaalopstelling is gebaseerd op ruime 
afstand tussen spelers en minstens 1,5m 
tussen de tafels.  

• 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. 

• Houd je aan de basisregels van het RIVM: 

 
• Bij aanmelding of binnenkomst vraagt de 

organisatie je enkele gezondheidscheck-
vragen te beantwoorden (zie volgende 
pagina).  

• 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. 

• Neem zoveel mogelijk de 1,5m afstand in 
acht, blijf zoveel mogelijk zitten en houdt 
rekening met anderen. Ook na afloop van 
de middag of avond blijf je op 1,5 meter 
van elkaar zitten.  

• Tijdens de speelmiddag of -avond bestel 
je drankjes aan tafel of haal je een 
drankje aan de bar (met in achtneming 
van de 1,5m). Houd zoveel mogelijk 
afstand tot de barmedewerkers en wees 
behulpzaam met het aannemen en 
aanreiken van servies en glazen.  

• Volg de aanwijzingen van de verenigings- 
functionarissen, de coronacoördinator en 
de barmedewerkers. 

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

 
 
 
 
 
 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol


 

 

Richtlijnen voor organisatie van activiteiten 

• De verenigingen kunnen hun activiteiten 
organiseren met in achtneming van de 
regels van het Denksportcentrum.  

• Zij zijn verantwoordelijk voor het 
maximum aantal toe te laten bezoekers, 
het inschrijven, het registreren en het 
stellen van de vragen voor de 
gezondheidscheck. 

• Verenigingen stellen een corona 
coördinator aan en maken die bekend.  
Aanwijzingen van de corona coördinator 
dienen altijd opgevolgd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen accommodatie 

Voor de veiligheid zijn de volgende extra 

maatregelen genomen: 

• Er wordt aan grote tafels gespeeld zodat 
er ruime afstand tussen de spelers is. 
Tussen de tafels is extra ruimte.  

• Bij het wisselen moet iedereen zelf 
zorgen afstand te houden en de 
instructies van de wedstrijdleider 
opvolgen. De wisselschema’s en 
tafelnummering zijn gericht op 
minimalisering van de loopbewegingen. 

• Zo mogelijk wordt geventileerd met open 
ramen en deuren. Aanvullend wordt de 
installatie voor luchtverversing gebruikt. 
De mate van ventilatie wordt gemonitord 
met een CO2-meter. Mocht er toch een 

overschrijding 
zijn van de 
bovengrens van 
het niveau 
‘good’, dan 
worden de 
nodige 
maatregelen 
genomen.  

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

• Betalen kan uitsluitend per pin of door 
overmaking. Je kunt aan tafel met een 
mobiele pinautomaat betalen. 

• Nieuw vanaf 10 juli is dat je ook drankjes 
kunt bestellen met je mobiel via een QR-
code op de tafel. Dit beperkt het aantal 
bewegingen. 

 
 

 


