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OBC-coronaprotocol 

De Oostzaanse Bridgeclub OBC gaat vanaf begin september 2020 weer starten met bridgen.  
Wij volgen daarbij de richtlijnen zoals gepubliceerd door NOC*NSF, RIVM, Gemeente Oostzaan en NBB, inzake 
hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. Onderdeel van deze richtlijnen is dat wij, voordat het fysiek bridgen 
weer kan plaatsvinden, een uitgewerkt coronaprotocol moeten hebben toegespitst op onze lokale situatie van 
OBC in het Excelsiorgebouw in Oostzaan, waarin staat hoe het bridgen is geregeld en hoe de veiligheid van de 
bridgers is gewaarborgd. Bij het opstellen van dit plan is ook overleg met Excelsior geweest. 
Het OBC-protocol geldt verplicht voor alle deelnemers aan activiteiten van OBC.  
Van hen wordt verwacht dat zij zich strikt houden aan de inhoud van het OBC-protocol. 
We hebben dan alles volgens de regels en de richtlijnen geregeld en dan kan bridgen veilig zijn voor iedereen. 
Sommige dingen kunnen misschien nog niet, maar we kijken nu vooral naar wat wel mogelijk is.  
De deuren staan weer open om iedereen veilig aan onze geliefde bridgeavonden te kunnen laten meedoen.  
Het zal even wennen zijn, maar er is ruimte genoeg voor ieder die wil bridgen. 

Doel en functie van het OBC-protocol 
Met dit OBC-protocol wil OBC bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een 
vaccin is. Als club willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het beschermen van de 
meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als onze verantwoordelijkheid.  
We beschrijven in het OBC-protocol de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase 
van de coronacrisis. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van bridgeactiviteiten 
zullen we op basis hiervan instrueren. Op basis van het OBC-protocol zetten we de communicatie op naar alle 
betrokkenen binnen en buiten onze club. Dit OBC-protocol is online te vinden op onze website en is op papier in 
speelzaal bij Excelsior aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.  
Wij vinden fysiek bridgen en daarmee ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch moeten we in het kader 
van onze doelstelling: 

• 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 

• mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven;  

• de bridgeactiviteiten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de 
richtlijnen en voorschriften van de overheid/RIVM en aan de door de landelijke sportkoepels aangereikte 
richtlijnen; 

• op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de 
praktijk. Dat betekent dat we dit OBC-protocol regelmatig actualiseren. 

Veiligheid en Hygiëne 
De inrichting van de zaal van Excelsior en het gebruik daarvan door OBC zijn veilig voor iedere bezoeker. Met de 
nieuwe inrichting en het gebruik van de zaal moet iedereen ten minste 1,5 meter afstand kunnen houden.  
Ook zijn er verplichte looproutes aangegeven. Bij binnenkomst staan desinfecterende ontsmettingsmiddelen. 
Alles is schoon en er wordt continu voldoende geventileerd. Wij gaan bij de bridgeactiviteiten niet uit van een 
verplicht gebruik van mondkapjes en/of handschoenen. Wij hebben hier ook geen voorzieningen voor.  
Aan de andere kant staat het iedereen uiteraard vrij uit eigen beweging eigen middelen mee te nemen. 

Opzet en organisatie 

Coördinator/coördinatoren 
Om het gebruik goed te regelen en ook te bewaken is er voor iedere bridgeactiviteit een coördinator.  

• De coördinator is beschikbaar om informatie te geven en vragen te beantwoorden. 

• De coördinator ziet toe op de maatregelen die zijn getroffen en geeft mensen aanwijzingen.  

• De coördinator en anderen belast met het toezicht, zijn duidelijk te herkennen aan een gekleurd hesje.  

• Iedereen is verplicht zich aan aanwijzingen te houden. Strenge naleving van de regels is er om voor ieder 
veiligheid te waarborgen. 
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De speelzaal 

Tafels in de zaal 
Het gebruik gaat uit van de ‘1,5 meter’ tussen alle aanwezigen.  
We kunnen maximaal 12-14 tafels in de zaal plaatsen en voldoende ruimte te hebben om de ‘1,5 meter’ te kunnen 
waarborgen. Wij beperken het gebruik tot maximaal 7 tafels, dus 28 (<30) personen. Om iedereen de gelegenheid 
te geven om te kunnen bridgen spelen we afwisselend op de ene woensdagavond met de A-lijn (de bovenste 
paren uit de ranking) en op de volgende woensdagavond met de B-lijn (de onderste paren uit de ranking). 

Ventilatie in de zaal 
Voorafgaand aan speelruimte wordt de speelzaal geventileerd. Voor aanvang van de bridgeavond hebben de 
deuren een tijd opengestaan. Afhankelijk van de temperatuur buiten blijven de deuren open of gaan ze tijdens 
het bridgen dicht. Gedurende de gehele bridgeactiviteit wordt de speelzaal continu geventileerd. Aan beide zijden 
van de zaal is ventilatie, een voor het inlaten van lucht, de ander voor het uitblazen van de lucht. 

Garderobe 
Er is geen garderobe in het gebouw. Iedereen wordt zo mogelijk verzocht jassen, etc in de auto of fietstas te laten. 

Bij binnenkomst van het gebouw en de zaal 
Bij binnenkomst wordt iedereen geacht 1,5 meter afstand te bewaren. Mensen wordt verzocht hun handen te 
desinfecteren. Bij de ingang wordt geïnformeerd naar de gezondheid van het lid/bridger. Mensen met corona-
gerelateerde klachten mogen de bridgeactiviteit niet bezoeken. Aanwezigen tekenen op een presentielijst voor 
hun verklaring dat zij geen relevante klachten hebben. Vervolgens wordt aan de bridgers het loopbriefje 
uitgereikt met het verzoek direct te gaan naar de tafel waar de 1ste ronde wordt gespeeld en daar meteen te 
gaan zitten. Bij binnenkomst krijgt iedereen nog een korte samenvatting van de gebruiksregels uitgereikt. 

Routing 
Er zijn verplichte looproutes in de zaal om te voorkomen dat het op sommige momenten te druk wordt 
op een bepaalde plaats. Uitgangspunt bij de looproutes is dat elkaar kruisende stromen mensen bij het 
binnen komen en verlaten van de zaal en gedurende de bridgeactiviteit, worden voorkomen.  
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat mensen gaan rondlopen voor begroeting of sociaal contact.  
Er is duidelijk aangegeven welke ingang en welke uitgang wordt gebruikt en wat de looproutes zijn.  

• Iedereen komt binnen via de hoofdingang. Na binnenkomst via de voordeur rechtsaf de zaal in. 
Ben je wat vergeten dan via de deur van de nooduitgang (achter in de zaal) weer naar buiten. 

• Om elkaar tegenkomen te vermijden is in de zaal de verplichte looprichting tegen de klok in;  
dit kan soms betekenen dat de hele zaal rondgelopen moet worden om maar een klein stukje af 
te leggen. 

• Iedereen verlaat de zaal en het gebouw via de deur van de nooduitgang achter in de zaal. 
Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten bij de deur met elkaar te blijven praten. 

• Het toilet kan uitsluitend worden bezocht via de bestuurskamer;  
de speelzaal kan weer worden betreden via de deur bij de hoofdingang. 

Het bridgen aan de tafels  

Tafels 
We kunnen maximaal 12-14 tafels in de zaal plaatsen om 
voldoende ruimte te hebben om de ‘1,5 meter’ te kunnen 
waarborgen. Wij beperken het gebruik tot maximaal 7 
tafels. Wij schuiven twee tafels aan elkaar. Om de vereiste 
afstand te houden is het noodzakelijk dat de bridgers plaats 
nemen aan de hoeken van de tafel. Om direct de volgende 
tafel te vinden staan de tafelnummers duidelijk op de tafels 
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Maximaal de helft van de aanwezigen is in beweging 
Om het aantal mensen dat tijdens het wisselen van tafel beweegt, te beperken zijn er twee mogelijkheden: 
1. Het speelschema wordt zo ingericht dat het Noord-Zuid-paar de gehele avond blijft zitten en slechts de Oost-

West-paren van tafel veranderen en dus gaan lopen. Het blijven zitten van het Noord-Zuid-paar aan dezelfde 
tafel betekent ook dat de kaarten de gehele avond moeten worden gewisseld. Van de Oost-speler wordt 
verwacht dat deze de gespeelde kaarten terugbrengt naar de verzameltafel en meteen ook de te spelen 
kaarten voor de nieuwe speeltafel meeneemt van de verzameltafel. 

2. Als dit niet lukt in het speelschema laten we bij het wisselen van de tafels steeds de helft van de bridgers in 
beweging komen door eerst Noord en Oost van plaats te laten verwisselen, daarna Zuid en West. 

Bridgemate 
Noord toetst de contracten en scores in in de Bridgemate. Vervolgens laat Noord het ingetoetste resultaat zien 
aan Oost en accordeert namens Oost het ingevulde resultaat. Noord is dus de enige die de Bridgemate aanraakt. 
In geval van bovenstaande optie 1 blijft de Noord-speler de hele avond zitten op dezelfde plaats en is dus de 
enige persoon die op die avond de Bridgemate van die tafel gebruikt. Dit vergt minder hygiënemaartregelen en 
reiniging. De Bridgemates worden uiteraard voorafgaand aan het bridgen gereinigd. 

Eigen biedingsboxen 
Vanwege hygiënedoeleinden neemt iedereen een eigen privé-biedingsbox mee van thuis en neemt deze dus mee 
naar iedere speeltafel. Indien mensen geen privé-biedingsboxen hebben, gebruiken zij een biedingsbox van OBC 
en gebruiken deze zelf aan iedere speeltafel. Deze wordt aan het eind weer ingeleverd en is na reiniging weer 
beschikbaar voor de volgende keer. 

“Plankjes met de te spelen kaarten” 
De “plankjes met de te spelen kaarten” worden na ieder gespeelde dag gereinigd. OBC heeft vier gekleurde sets 
hiervan en deze worden ook allemaal gebruikt. De instructie welke kleuren door welke tafels worden gebruiken, 
volgt op de avond zelf. Er wordt gezorgd voor zo veel mogelijk schone kaarten. 

Catering en toiletgebruik 

Catering 
Bij het bestellen van drankjes kunnen maximaal twee personen tegelijkertijd aan de bar staan. Alle andere 
personen zitten aan de tafels. Als drankjes aan een tafel worden gehaald, gaat slechts één van de spelers naar 
bar, als daar ruimte is. Deze persoon neem de drankjes ook weer mee terug naar de tafel. Dit geldt ook voor de 
eerste drankjesronde, zoals we die gewend waren bij binnenkomst / aan het begin van de avond: eerst gaan 
zitten en dan namens allen halen. Er worden geen versnaperingen en hapjes geserveerd gedurende de avond.  

Toiletgebruik 
In lijn met de regels die Excelsior zelf heeft opgesteld voor het toiletgebruik geldt het volgende; 
Beperk het toiletgebruik tot het nodige. Er kan slechts één persoon tegelijk gebruik maken van de toilet-unit.    
Het toilet kan uitsluitend worden bezocht via de bestuurskamer; de zaal kan worden betreden via de deur bij de 
hoofdingang. Er moet worden voorkomen dat filevorming bij toilet optreedt. Daarom graag goed opletten of het 
toilet vrij is voordat men daarnaartoe gaat. Gebruik desinfecterende gel in het toilet en na gebruik bij reiniging 
van het toilet en de deurklink. 

Slotbepaling 
Iedereen kiest er persoonlijk voor om deel te nemen aan de bridgeactiviteiten van OBC en is uiteindelijk ook 
zelf verantwoordelijk. Veilig en verantwoord fysiek bridgen is mogelijk zolang iedereen zich dus strikt houdt aan 
de inhoud van dit OBC-protocol. Zo niet dan lopen wij voor ons en anderen onaanvaardbare risico’s en kan 
fysiek bridgen niet plaatsvinden.  

 


