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Bridgeclub Leidschenhage  
Dobbelaan 1 
2262 EA Leidschendam 
070-3273437 

  
 

 
 
Leidschendam, 10 juli 2020 

 
PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN BRIDGECLUB 
LEIDSCHENHAGE 
 

Bridgeclub Leidschenhage is een bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) aangesloten 

vereniging met ca. 800 leden. De vereniging heeft een eigen denksportaccommodatie met 

een sportkantine aangrenzend aan de speelzaal, die in eigen beheer wordt geëxploiteerd.  

In het denksportcentrum worden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

competitiewedstrijden georganiseerd, terwijl in de weekenden regelmatig extra drives 

worden gehouden. Het denksportcentrum wordt daarnaast incidenteel verhuurd voor 

externe bridgeactiviteiten, bijvoorbeeld aan het district Den Haag en de NBB. De 

activiteiten van Bridgeclub Leidschenhage vallen onder de binnensporten, zoals 

gedefinieerd door het NOC*NSF. 

 

CORONAMAATREGELEN 

 

In verband met de uitbraak van het Coronavirus zijn alle bridgeactiviteiten van Bridgeclub 

Leidschenhage medio maart gestopt. 

Per 1 juli 2020 zijn binnensporten van overheidswege weer toegestaan. 

Bridgeclub Leidschenhage heeft in dit protocol vastgelegd onder welke voorwaarden zij 

haar bridgeactiviteiten weer wil gaan starten.  

 

VAN TOEPASSING ZIJN: 

 

• De aanwijzingsbrieven Rijksoverheid en de daaruit volgende Noodverordeningen. 

• Het Algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF. 

• De Bridge-specifieke Protocolbepalingen en overige aanbevelingen van de NBB. 

• Het binnensportprotocol, aangezien de horeca-activiteiten uitsluitend gericht zijn op de 

bridgeactiviteiten en ons gebouw niet openbaar toegankelijk is. 

 

UITGANGSPUNTEN VOOR BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE  

 

▪ Bridgeclub Leidschenhage wil haar bridgeactiviteiten uitsluitend hervatten onder 

omstandigheden die zoveel mogelijk veiligheid bieden voor haar leden, waarvan een groot 

deel valt in de risicogroep van 70+. 

▪ Bridgeclub Leidschenhage streeft naar op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier te 

bridgen. Daarvoor hebben wij extra maatregelen getroffen en adviezen opgesteld. 
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ALGEMENE EN SPECIFIEKE ADVIEZEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE: 
 

 

Algemeen advies (RIVM) voor de gezondheidscheck:  

 

▪ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
▪ Heb je klachten? Laat je testen. Blijf thuis als je ziek bent of in de 

afgelopen 72 uur ziek bent geweest. Conform RIVM blijf je minstens 24 
uur thuis nadat je klachtenvrij bent. 

▪ In de richtlijn van het RIVM staat het volgende advies voor 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. 
Wij adviseren spelers boven de 70 jaar en uit risicogroepen zelf hun risico te 
analyseren en te bepalen of zij zich in het Bridgehome kunnen begeven. Raadpleeg 
desnoods je huisarts. 

▪ Vermijd fysiek contact met andere op het complex aanwezige bridgers en 
vrijwilligers. 

▪ Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) en blijf 
thuis tot jij volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent. Blijf ook thuis 
als dit voor iemand in jouw huishouden geldt. 

▪ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus. 

▪ Ga direct naar huis wanneer er tijdens het bridgen klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

▪ Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. 

▪ Schud geen handen. 

▪ Vermijd het aanraken van je gezicht. 

▪ Er is geen enkele verplichting tot spelen. Voel je je niet comfortabel om weer te 
beginnen met fysiek bridgen, doe het dan vooral niet. 
 

 

Specifiek advies:  

 

▪ Tijdens het bridgen en het wisselen dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

▪ Volg de instructies en aanwijzingen van de barcommissaris en de wedstrijdleider 

direct op.  

▪ Houd voldoende afstand van elkaar en beperk het aantal loopbewegingen. 

▪ Vermijd fysiek contact en houd afstand. 

▪ Voorkom opstoppingen in de zaal en op de looproutes. 

▪ Vermijd geforceerd stemgeluid, zoals schreeuwen, zingen, roepen. 

▪ Vermijd het aanraken van voorwerpen tenzij dit niet anders kan. 

▪ Maak iets schoon als je ziet dat dat wenselijk is. 
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Gebouw: 

 

▪ Bij binnenkomst kan men gebruik maken van desinfecterende gel/zeep. Bij de 
hoofdingang staat een tafel met desinfectiegel, papieren doekjes en onder de tafel 
een gesloten prullenbak met pedaal. Men kan ook handen wassen in de toiletgroep, 

▪ Volg de aanwijzingen op de posters en de looproutes.  

▪ De Barcommissaris (draagt een veiligheidshesje) en is de corona-verantwoordelijke 

gedurende de gehele avond. Alle aanwijzingen van de BC dienen stipt te worden 

opgevolgd. Een corona-verantwoordelijke heeft de bevoegdheid iemand de toegang 

tot de speelzaal te ontzeggen of iemand weg te sturen op het moment dat de regels 

niet in acht worden genomen.  

▪ Het Bridgehome is voorzien van een ventilatiesysteem, dit ververst de lucht in de 

speelzaal gedurende de gehele wedstrijd. De mechanische ventilatie wordt minimaal 

3 uur voor de bridgewedstrijd aangezet. De ventilatieroosters in ramen en deuren 

staan altijd open. Er worden zoveel mogelijk ramen open gezet in de speelzaal en in 

de barruimte. Houd u daar rekening mee met eventueel benodigde extra kleding.  

▪ In de speelzaal, de barruimte en op de speeltafels staat desinfectiegel. Mondkapjes 

en plastic handschoenen zijn beschikbaar bij de wedstrijdbalie. 

▪ Toiletgebruik: Spreid zoveel als mogelijk bezoek aan de toiletten, bijvoorbeeld als u 

dummy bent. Het is niet toegestaan in de toiletgroepen te wachten. Voor- en na het 

gebruik van het toilet is men verplicht de handen te wassen. De toiletten worden na 

elk dagdeel bridgen schoongemaakt.  

▪ Er is een verplichte looproute, zie plattegrond. 

▪ Bij binnenkomst kunt u alleen gebruik maken van de hoofdingang. 

▪ U neemt direct plaats aan de speeltafel. 

▪ De zaal is een half uur voor aanvang van de wedstrijd open. 

▪ De zaal zal na iedere zitting worden gereinigd.  

De inschrijving: 

▪ Iedere bridge speler dient zich vooraf digitaal via MijnNBB aan te melden.  

▪ Een inschrijving is alleen toegestaan indien men voldoet aan de algemene 

hygiënerichtlijnen van de RIVM en men geen klachten heeft.  

▪ Indien u zich heeft opgegeven voor een bridgedrive en een van de onder 

Algemeen omschreven situaties van toepassing zijn, dient u zich direct bij de WL 

af te melden.  

▪ De gegevens van aangemelde spelers zullen zo nodig gebruikt worden indien er 

een besmetting bij een van de spelers is geconstateerd, voor het bron- en 

contactonderzoek. 

▪ De loopbriefjes haalt u op bij de wedstrijdleider. Daarna neemt u direct plaats aan 

de speeltafel. Voor de Zomerbridge betaalt u met gepast geld bij het ophalen van 

uw loopbriefje. 
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De wedstrijd: 

 

▪ Houd tijdens de wedstrijd voldoende afstand en volg de aanwijzingen van de 

wedstrijdleider. 

▪ Wij spelen aan een tafel van 180 x 180 cm. U neemt direct plaats aan die zijde 

waar de biedingsbox staat. 

▪ Het is niet toegestaan in de speelzaal te staan. Ook voor en na het bridgen dient u 

op een stoel plaats te nemen en de afstandsregel in acht te nemen. 

▪ Er wordt per speelmoment met maximaal 48 personen gespeeld met een 

spelsysteem waarbij de verplaatsingen tijdens de wedstrijd tot een minimum 

worden beperkt. 

▪ Een arbiter kan aan tafel gevraagd worden en ook hij/zij zal zich zo veel mogelijk 

aan de afstandsregel houden.  

▪ De “vastzittende” speler is de enige die de bridgemate mag hanteren. De 

tegenstander controleert de ingevoerde uitslag zonder de bridgemate ter hand te 

nemen en na zijn akkoord wordt dan ingevoerd. De invoer kan ook gebeuren met 

de achterzijde van een pen.  

▪ Iedere speler neemt gedurende de hele wedstrijd zijn biedingsbox mee naar een 

volgende tafel.  

▪ We spelen met gedupliceerde spellen, dus niet schudden. 

 

De uitslag – einde van de wedstrijd 

 

▪ Een bridgewedstrijd is formeel afgelopen 30 minuten nadat de uitslag bekend is 

gemaakt. Na de uitslag gaat het horecaprotocol in. U blijft zitten aan de speeltafel 

en houd 1,5 meter afstand. 

▪ “Ophalers” en taxi’s wachten buiten het Bridgehome. 

 

De bar 

 

▪ Ook in de barruimte en aan de bar dient de 1,5 meter in acht te worden genomen 

en volgt u de looproutes. Boven de bar hangt een kunststof afscheiding.  

▪ In de barruimte is het niet toegestaan te blijven staan, zodra u uw bestelling heeft 

ontvangen neemt u weer plaats aan een tafel in de zaal.  

▪ Aan de bar wordt betaald met barkaarten. Barkaarten kunnen alleen met papier 

geld worden gekocht, geen muntgeld. Er wordt geen wisselgeld teruggegeven. 

▪ De vuile vaat plaatst u op een van de speciaal daarvoor neergezette tafels in de 
speelzaal. Deze zijn te herkennen aan de dienbladen die erop staan. 

 
Bridgeles en training  

 

▪ Voor het geven van bridgeles en/of bridgetrainingen dienen alle genoemde 
maatregelen ook gevolgd te worden. Dit geldt voor degene die lesgeeft, maar ook 
voor alle cursisten.  
 

Bijlage 

 

▪ Plattegrond met looproutes 






