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Inleiding 
Per 1 juli is er een volgende stap gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat 
we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan. De volgende basisregels blijven van 
kracht:  

 Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;  

 ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;  

 was vaak je handen. 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering 
gemaakt. Dit geldt ook voor denksporten; tijdens het spelen hoef je niet altijd 1,5 meter afstand te 
houden. Voor en na het spelen geldt de 1,5 meter wel. 

Dit betekent dat we weer kunnen bridgen, schaken, dammen en go spelen. Maar een aantal dingen 
zal anders zijn dan we gewend waren. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het 
nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Daarnaast gelden in het 
Denksportcentrum een aantal aanvullende regels die in dit protocol worden beschreven. 

Per 20 september is een aantal aangescherpte maatregelen van kracht in de regio Hollands Midden, 
de regio waar Leiden en het denksportcentrum onder valt. Twee van deze maatregelen zijn voor ons 
relevant: het maximum aantal bezoekers en de sluitingstijd. 

 

Uitgangspunten 
Per 1 juli 2020 mag het denksportcentrum weer open. Om op een verantwoorde wijze te kunnen 
spelen, hanteren wij een aantal uitgangspunten. 

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 
wedstrijden hoeft niet altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen mensen van 18 jaar en ouder wél 1,5 
meter afstand tot elkaar te houden. 

 In de barruimte geldt het protocol voor de Horeca. 
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Algemeen 
Houd je in het algemeen aan onderstaande regels. 

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende 
(ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of 
smaak 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 
38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 
je weer sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog 
ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop 
deze persoon nog klachten had (volg hierin het advies van de GGD); 

• indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe 
coronavirus, blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je in een land bent geweest dat aangeduid 
is als oranje of rood. 

 ga direct naar huis wanneer er tijdens het spelen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 houd voor en na de wedstrijd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon 
buiten jouw huishouden (geldt niet voor mensen jonger dan 18 jaar onderling); 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan het denksportcentrum; 

 schud geen handen. 

 

Verantwoordelijkheden 
Dit protocol beschrijft zaken die anders zijn dan we gewend zijn. Iedereen zal zijn gedrag dus moeten 
aanpassen. In de basis is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. En alleen als iedereen dit 
doet, kunnen we op een verantwoorde wijze ons spel beoefenen in het denksportcentrum. 
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De stichting Denksport Leiden is eigenaar van het denksportcentrum en is verantwoordelijk voor de 
naleving van dit protocol. De verantwoordelijkheid ligt bij de beheerder; in de praktijk is hij niet altijd 
aanwezig en heeft hij zijn taken gedelegeerd aan de barmedewerker. 

Heb je vragen over dit protocol of het spelen in het denksportcentrum, dan kun je je wenden tot de 
beheerder van het Denksportcentrum: Hans van Straaten, 06-24612290 of 
beheerder@denksportcentrumleiden.nl 

De organisator van de activiteit is verantwoordelijk voor zijn leden en gasten; in veel gevallen is dit 
de vereniging. De organisator wijst een coördinator aan en maakt deze vooraf per mail bekend aan 
de beheerder. Deze coördinator mag per avond of activiteit verschillen. 

De coördinator zal er op toezien dat de leden en gasten zich houden aan de regels zoals gesteld in dit 
protocol. Zo nodig spreekt de coördinator hen hierop aan. 

Indien leden of gasten zich niet willen houden aan de regels van dit protocol, kan de coördinator hen 
de toegang tot het denksportcentrum ontzeggen. 

 

Schoonmaak 
Het denksportcentrum wordt elke dag na gebruik schoongemaakt. Hierbij is extra aandacht voor 
toiletgroepen en handcontactpunten zoals deurklinken. Ook tafels en (armleuningen van) stoelen 
worden extra gereinigd. 

Gedurende de activiteit worden handenwasgelegenheid en toiletten elk uur schoongemaakt. Dit 
geldt ook voor handcontactpunten zoals deurklinken en pinautomaat. 

Barmedewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen 
conform voorschriften RIVM.  Werkoppervlakken worden ieder uur 
gereinigd. 

In de barruimte, links van de ingang, wordt een statafel met 
desinfectans geplaatst, zodat mensen direct bij binnenkomst hun 
handen kunnen desinfecteren. In de speelzalen wordt ook een statafel 
met desinfectans geplaatst, zodat mensen gedurende de activiteit de 
gelegenheid krijgen om hun handen te desinfecteren. Op de speeltafels 
wordt ook desinfectans geplaatst, zodat mensen bij het wisselen van 
de tafel hun handen kunnen desinfecteren. 

 

Zorg 
In het denksportcentrum is een AED beschikbaar; deze is vrij toegankelijk en hangt in zaal A. Achter 
de bar is EHBO materiaal beschikbaar; ook deze is direct toegankelijk. 
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Inrichting 
In de barruimte is het protocol van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) leidend. Dit betekent dat 
mensen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar dienen te houden. Hierop is één 
uitzondering. Twee mensen mogen aan een tafel zitten, zonder dat zij deze afstand in acht nemen. Er 
mogen dus geen drie mensen aan één tafel zitten. Aan de bar kan iemand gebruikte kopjes of glazen 
terugbrengen en een bestelling plaatsen.  

In de barruimte is een beperkt aantal zitplaatsen. Het is niet toegestaan om in de barruimte (gezellig) 
te blijven staan. Om dit te vergemakkelijken, nemen we een aantal maatregelen. 

 Er is een afscheidingstouw bij binnenkomst zodat mensen na het desinfecteren van de handen, 
direct doorlopen naar de (veel ruimere) speelzaal en niet blijven hangen in de barruimte. 

 Het aantal zitjes is teruggebracht. Bij elk zitje staan twee stoelen. 

 De barkrukken zijn verwijderd. 

 Er is een vast punt aan de bar voor het afhalen van bestellingen; er is een afscheidingstouw 
parallel aan de bar; hierdoor wordt het eenvoudiger om op 1,5 meter te wachten tot je aan de 
beurt bent. 

 Aan de bar is een apart punt voor het terugbrengen van gebruikte kopjes of glazen. 

Betalen met contact geld is niet mogelijk. Afrekenen kan alleen met PIN; doe dit bij voorkeur 
contactloos. Iedereen dient een kraskaart aan te schaffen of elke bestelling met PIN te voldoen; 
kraskaarten zijn verkrijgbaar voor €5, €10 en €20. 

Waar mogelijk zullen deuren tussen speelzaal en barruimte worden teruggebracht tot 
eenrichtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet onnodig hoeven te passeren. Indien de schuifwanden 
van de speelzalen gesloten zijn, hebben de meeste zalen maar één deur naar de barruimte. 

 Indien er één deur beschikbaar is, wordt deze voor beide richtingen gebruikt; degene die vanuit 
de barruimte naar de speelzaal gaat heeft voorrang. 

 Indien er meerdere deuren beschikbaar zijn, wordt elke deur teruggebracht tot 
eenrichtingsverkeer. 

In de speelzalen wordt het aantal tafels en stoelen teruggebracht zodat de ruimte optimaal benut 
kan worden. Tussen de tafels dient altijd minimaal 1,5 meter ruimte te zijn, gemeten van stoel tot 
stoel. Mensen mogen tussen de tafels doorlopen om naar de barruimte of het toilet te gaan. Indien 
men bij een tafel blijft staan om te kijken dient ten allen tijde 1,5 meter in acht te worden genomen. 

Het maximaal aantal bezoekers aan het denksportcentrum is 90 mensen. In de bijlagen van dit 
protocol is een standaard opstelling opgenomen voor bridge en een voor schaken, dammen en go. 
Deze opstelling is een ideaal voor het maximaal aantal toegestane aantal bezoekers per zaal. Indien 
het aantal bezoekers kleiner is, kan een ruimere opstelling gehanteerd worden. Dit heeft het 
voordeel dat mensen gemakkelijker tussen de tafels door kunnen lopen.  
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 Indien zaal B en C gecombineerd worden, zal de looproute naar het toilet achter de houten 
wand, eenrichtingsverkeer worden. 

 

Ventilatie 
Het verversen van lucht lijkt een belangrijke rol te spelen bij het voorkomen van de overdracht van 
het virus. Het denksportcentrum wordt daarom continue geventileerd met buitenlucht. De ventilatie 
zorgt ervoor dat de lucht 7 keer per uur wordt ververst. De lucht komt rechtstreeks van buiten en is 
dus niet gekoeld of voorverwarmd. Op warme zomerdagen komt er dus verse lucht naar binnen, 
maar wel warme lucht van buiten. Daarnaast zullen, zolang de buitentemperatuur dit toelaat, deuren 
en ramen worden geopend. 

De ronddraaiende ventilatoren aan het plafond worden niet gebruikt. 

 

Barmedewerkers 
Algemene richtlijnen voor de barmedewerkers:  

 Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken. Meld dit zo 
vroeg mogelijk zodat er tijd is om een vervanger te zoeken. 

 Zet bij binnenkomst de ventilatie maximaal aan en open alle ramen; zet bij afsluiten de ventilatie 
uit en sluit alle ramen voor vertrek. Let op: de ronddraaiende ventilatoren aan het plafond 
mogen niet worden gebruikt! 

 Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten voor als achter de bar. Als je met twee mensen achter 
de bar staat, maak dan een taakverdeling waardoor dit mogelijk is. Bij het bedienen aan tafel 
mag kort van de 1,5 meter worden afgeweken indien de betrokken spelers hier geen bezwaar 
tegen hebben. 

 Was iedere 30 minuten je handen conform voorschriften RIVM.   

 Maak gedurende de activiteit handenwasgelegenheden en toiletten elk uur schoon. Dit geldt ook 
voor handcontactpunten zoals deurklinken en pinautomaat. 

 Reinig werkoppervlakken ieder uur. 

 Leg de hygiëneregels en de procedure aan de bezoekers uit.  

 Wijs zowel bezoekers als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd. 

 Iedereen dient het pand uiterlijk 01:00 uur te verlaten (uitgezonderd de barmedewerker die 
laatste dingen opruimt, schoonmaakt etc). Dit betekent dus rond 00:30 laatste ronde en zorgen 
dat iedereen om 0:55 het pand heeft verlaten. 
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 Denk aan je eigen veiligheid: indien de barmedewerker het vervelend vindt om het gebouw 
alleen af te sluiten en te verlaten, kun je iemand vragen na 01:00 uur even te blijven tot je klaar 
bent om ook te vertrekken. 

 

Bezoekers 
Het aantal mensen dat tegelijkertijd het denksportcentrum kan bezoeken, ligt beduidend lager dan 
we gewend zijn: we hanteren een maximum van 90 spelers. Om deze reden wordt de toegang 
beperkt tot leden en gasten van de vereniging die deelnemen aan de activiteit, plus de benodigde 
wedstrijdleiders en organisatie. Toeschouwers zijn niet welkom. 

Nb: Als alle zalen in een bridge opstelling worden ingericht, kun je 27 tafels kwijt (108 spelers); in een 
opstelling voor schaken, dammen en go ligt het maximum op 80. Desondanks hanteren we een 
maximum van 90, omdat het anders onmogelijk wordt om voldoende afstand te houden in de 
barruimte, rond toiletten en op de looproutes. 

Met ingang van 20 september gelden in de regio Hollands Midden verscherpte maatregelen. Eén 
daarvan betreft het maximum aantal bezoekers. We onderscheiden twee scenario’s: 

1. verschillende verenigingen, ieder in een eigen zaal; in totaal meer dan 50 mensen; 
2. één vereniging, één activiteit, maar meer dan 50 deelnemers gescheiden door schuifwand, 

waardoor 2 zalen ontstaan. 
 
In beide varianten bestaat er een risico bij aankomst en vertrek, in gedeelde ruimten. Het is dus zaak 
dat niet iedereen bij binnenkomst blijft hangen in de barruimte; bestel een kop koffie en loop door 
naar je speelzaal. Ook na afloop geldt: bestel een drankje en ga terug naar je speelzaal.  

Met name het tweede scenario luistert nauw. Het is niet de bedoeling dat er contact is tussen die 2 
groepen; dan ontstaat immers feitelijk een groep van boven de 50 mensen. Er zal dus een duidelijke 
scheiding moeten zijn; bv: wedstrijd 1 en 2 in zaal B; 3 en 4 in zaal C; borden 1-14 in zaal B, borden 
15-28 in zaal C; lijn I in zaal B, lijn II in zaal C etc. Mensen die spelen in zaal B, gaan niet kijken in zaal C 
en omgekeerd. Toeschouwers zijn niet welkom. 

 

Het naleven van dit protocol zorgt ervoor dat we verantwoord kunnen sporten. De belangrijkste 
regel is: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Vervolgens: houd buiten de wedstrijden altijd 
1,5 meter afstand. 

Ondanks deze maatregelen, kan het zijn dat iemand die recent in het denksportcentrum is geweest, 
positief getest wordt op Covid-19. Om de mensen die mogelijk met deze persoon in aanraking zijn 
geweest, snel te informeren, nemen we een aantal aanvullende maatregelen. 

 De coördinator zal voorafgaand aan elke activiteit elke deelnemer de volgende vragen stellen 
(gezondheidscheck): 
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• Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, 
neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten 

• Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een 
lab) 

• Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 
14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld of omdat je in een land bent geweest dat aangeduid is 
als oranje of rood? 

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, wordt de toegang tot het denksportcentrum 
ontzegd. 

 De coördinator houdt een lijst bij van alle deelnemers aan de activiteit; deze lijst omvat naam,  
mailadres en telefoonnummer van alle spelers, plus eventueel wedstrijdleiding en organisatie. 

 De coördinator stuurt de lijst met namen (zonder mailadres en telefoonnummer) binnen 24 uur 
na beëindigen van de activiteit per mail naar de beheerder 
(beheerder@denksportcentrumleiden.nl) 

 De beheerder bewaart de lijst met namen, zodat deze beschikbaar is mocht het nodig zijn voor 
bron en contactonderzoek; na 4 weken wordt de lijst met namen van die datum verwijderd. 

 Indien iemand die in het denksportcentrum is geweest, positief getest wordt op Covid-19, zal de 
beheerder direct de coördinatoren informeren, zodat de coördinatoren alle bezoekers die 
mogelijk met deze persoon in contact zijn geweest, kunnen informeren. 

 

Specifiek protocol schaken 
De KNSB heeft een specifiek protocol opgesteld. Hieronder de schaak-specifieke zaken die niet elders 
in dit document zijn opgenomen. 

 Tussen de borden onderling geldt de 1,5 meter afstandsregel. 

 Kies voor een opstelling in rijen met ruime looppaden van ongeveer 3 meter breed. 

De stelling dat looppaden 3 meter breed dienen te zijn, is gebaseerd op de aanname dat er altijd 1,5 
meter afstand dient te zijn tussen iemand die langsloopt en de speler achter het bord. Deze 
interpretatie komt niet overeen met bijvoorbeeld de horeca, waar 1,5 meter tussen de tafels wordt 
aangehouden en bezoekers en bediening tussen de tafels door mogen lopen. Om deze reden nemen 
wij deze aanbeveling niet over. Wel beperken wij het aantal mensen in de speelzaal: de toegang 
wordt beperkt tot leden en gasten van de vereniging die deelnemen aan de activiteit, plus de 
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benodigde wedstrijdleiders en organisatie. Toeschouwers zijn niet welkom. Hierdoor wordt het 
aantal loopbewegingen beperkt. 

 Begeleiders/ouders/toeschouwers: deze mogen in de speelzaal aanwezig zijn mits de regels voor 
1,5 meter afstand dit toelaten; 

Deze aanbeveling nemen wij niet over. Dit zou het aantal mogelijke wedstrijden in de speelzaal 
drastisch verlagen. De toegang wordt beperkt tot leden en gasten van de vereniging die deelnemen 
aan de activiteit, plus de benodigde wedstrijdleiders en organisatie. Toeschouwers zijn niet welkom. 

 Een toeschouwer is iemand die niet deelneemt aan een partij of wedstrijd (de teamcaptain en 
wedstrijdleider maken deel uit van de wedstrijd en gelden niet als toeschouwers). 

Toeschouwers zijn niet welkom. Indien het voor hun taak nodig is, mogen teamcaptain en 
wedstrijdleider zich binnen de 1,5 meter van de tafels begeven. Wij vragen hen om dit zo veel 
mogelijk te beperken. 

 Reinig het materiaal als het minder dan 2 dagen niet gebruikt is voor de training/wedstrijd; 

 Spelers hangen niet over het bord, als een speler niet aan zet is neemt hij 1,5 meter afstand tot 
zijn tegenstander. In tijdnood mogen spelers kortdurend (max 15 minuten) binnen 1,5 meter van 
elkaar blijven. 

Het speeltempo met 30 seconden increment leidt ertoe dat de beslissende fase (tijdnood) langer kan 
duren dan 15 minuten. Wij hanteren daarom de regel dat een speler mag afwijken van de 1,5 meter 
regel als hij minder dan 5 minuten bedenktijd heeft. 

 

Specifiek protocol bridge 
De NBB heeft een specifiek protocol opgesteld. Hieronder een aantal bridge-specifieke 
aanbevelingen die niet elders in dit document zijn opgenomen. 

 Tijdens het bridgen dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een 
normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. 
Denk hierbij ook aan het wisselen tijdens een zitting. 

 Zorg tussen de rijen voor minimaal twee meter ruimte. De spelers moeten veilig weg kunnen 
lopen. Kritisch punt hierbij is het wisselen na een x-aantal spellen, waarbij goed gekeken moet 
worden naar het aantal spelers dat op hetzelfde moment wisselt. 

Zowel in zaal B als zaal C is overal ten minste twee meter aangehouden in de opstelling zoals 
weergegeven in bijlage 1; in zaal A en D is dit slechts 1,5 meter. Indien alle zalen gebruikt worden 
voor bridge, zal het aantal tafels lager zijn doordat wij een maximum aantal spelers voor het gebouw 
hanteren van 90. 
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 Reinig de gebruikte materialen voor en direct na het spelen. Experts van het RIVM/Erasmus MC 
en het expertpanel van het NOC*NSF hebben de sportbonden geïnformeerd dat de kans op 
overdracht via attributen waaronder kaarten gering is, maar niet nul. 

 Zorg dat speelmaterialen die op de speellocatie beschikbaar zijn, gereinigd zijn voor gebruik. 
Reinig materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie/wedstrijd 
/ronde met water en zeep of geïmpregneerde reinigingsdoekjes. 

 Noord bedient de Bridgemate, oost controleert de ingevoerde gegevens maar bedient niet de 
Bridgemate. Als noord van tafel wisselt, reinigt hij voor het verlaten van de tafel de Bridgemate. 
Een plastic overlay over de toetsen maakt het reinigen eenvoudiger. De Bridgemate kan ook met 
de stompe kant van een pen bediend worden. 

 Het is belangrijk om het aantal wisselingen bij het spelen te beperken. Een Mitchell-schema is 
hierbij een alternatief om het aantal loopbewegingen te verminderen omdat noord en zuid 
blijven zitten. Verenigingen kunnen ervoor kiezen om meer viertallen dan paren te spelen. Dit 
zorgt voor minder wisselmomenten. Bij een oneven aantal viertallen moet een driehoek worden 
gespeeld, wat kan zorgen voor extra wisselmomenten. 

 Bij parenwedstrijden is er de mogelijkheid om minder ronden te spelen en meer spellen per 
ronde, waardoor het aantal wisselmomenten wordt beperkt. De BridgeBond kan hierin van 
advies voorzien. 

 

Specifiek protocol dammen 
De KNDB heeft een specifiek protocol opgesteld. Hieronder een aantal dam-specifieke aanbevelingen 
die niet elders in dit document zijn opgenomen. 

 Kies voor een opstelling in rijen met looppaden van ongeveer 3 meter breed. Wanneer er geen of 
weinig toeschouwers zijn dan kan dit smaller, maar toeschouwers staan altijd tenminste 1,5 
meter van een bord vandaan; 

 De damborden naast elkaar kennen een onderlinge afstand van 1,5 meter; 

Wij houden 1,5 meter aan tussen de tafels; zie ook de toelichting bij specifiek protocol schaken. 

 Spelers houden tijdens de wedstrijd gepaste afstand en hangen niet boven het bord; de 1,5 
meter afstandsregel geldt niet tussen spelers die aan het bord aan het spelen zijn. 

 Reinig het materiaal (schijven, klokken en borden), als het de afgelopen 2 dagen gebruikt is, voor 
het gebruik daarvan. 
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Verantwoording 
Dit protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM en het Algemeen protocol 
verantwoord sporten van NOC NSF. Daarnaast zijn specifieke zaken overgenomen uit de protocollen 
van de landelijke sportbonden.  

In de barruimte gelden de regels voor de horeca. Om die reden is gebruik gemaakt van het Protocol 
heropening horeca KHN. 

Per 20 september is een aantal aangescherpte maatregelen van kracht in de regio Hollands Midden. 
Over de consequenties voor het Denksportcentrum Leiden is contact geweest met Rik van der Geest, 
breedtesport coördinator van de gemeente Leiden. 

 NOC NSF: Algemeen protocol verantwoord sporten, versie 16 

 Koninklijke Horeca Nederland: Protocol horeca KHN, 10 augustus 2020 

 KNSB: Schaken Protocol, versie 2 september 2020 

 NBB: bridge specifiek protocol, zoals weergegeven op de website van de NBB op 14 augustus 
2020 

 KNDB: Protocol Verantwoord Dammen v200915 

De landelijke go-bond heeft nog geen specifiek protocol gepubliceerd. Uitgangspunt voor de go-bond 
is het protocol van NOC NSF; een korte samenvatting voor go is gepubliceerd op de website van de 
Nederlandse Go Bond. 

 

Document revisie 
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. 

Datum Versie Belangrijkste wijzigingen 
07-07-2020 1.0 Initiële versie 
08-07-2020 2.0 - In paragraaf Schoonmaak: desinfectans op tafels; 

- Aparte paragraaf over ventilatie; 
- In paragraaf Barmedewerkers taken toegevoegd; 
- In bijlage alternatieve opstelling bridge. 

24-09-2020 3.0 - Paragraaf model noodverordening verwijderd; 
- KNSB: protocol verantwoord schaken, versie 2 september 2020 
- Aangescherpte maatregelen Hollands Midden mbt aantal mensen 

en sluitingstijd 
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Bijlage 1: opstelling zalen bridge 
Onderstaande afbeelding toont de tafelopstelling voor bridge bij gesloten wanden. In geval van open 
wanden vervalt een van de tafels op de grens van zaal A en B. 

Elk blauw vlak is 2 bij 2 meter en staat voor een tafel met stoelen (4 spelers). Indien gewenst kunnen 
de tafels diagonaal geplaatst worden (draaien met 45 graden). 

Deze opstelling garandeert voldoende ruimte tussen de tafels onderling en voldoende loopruimte 
richting toiletten en barruimte. 

 

Maximale capaciteit bridge: 

 Gesloten schuifwanden: 27 tafels = 108 mensen (nb: max DSC is 90) 

 Open schuifwanden: 26 tafels = 104 mensen (nb: max DSC is 90)  
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Bijlage 2: alternatieve opstelling zalen bridge 
Onderstaande afbeelding toont een alternatieve tafelopstelling voor bridge bij gesloten wanden. In 
geval van open wanden vervallen twee tafels op de grens van zaal B en C. 

Elk blauw vlak is 2 bij 3 meter en staat voor twee tafels met stoelen (4 spelers). De tafels worden 
tegen elkaar geplaatst en de stoelen staan op de buitenste hoeken van de tafels. Hierdoor neemt de 
afstand tussen de spelers aan tafel toe. 

Deze opstelling garandeert voldoende ruimte tussen de tafels onderling en voldoende loopruimte 
richting toiletten en barruimte. 

 

Maximale capaciteit bridge: 

 Gesloten schuifwanden: 20x2 tafels = 80 mensen 

 Open schuifwanden: 18x2 tafels = 72 mensen  
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Bijlage 3: opstelling zalen schaken/dammen/go 
Onderstaande afbeelding toont de tafelopstelling voor schaken, dammen of go bij gesloten wanden. 
In geval van open wanden vervalt een tafel op de grens van zaal A en B en twee tafels op de grens 
van zaal B en C. 

Elk blauw vlak is 2 bij 1 meter en staat voor een tafel met 2 stoelen (2 spelers).  

Deze opstelling garandeert voldoende ruimte tussen de tafels onderling en voldoende loopruimte 
richting toiletten en barruimte. 

 

Maximale capaciteit schaken, dammen, go: 

 Gesloten schuifwanden: 40 tafels = 80 mensen 

 Open schuifwanden: 37 tafels = 74 mensen 


