
AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE VEILIGHEID 

 

 

1. Algemene principes 

 

We starten met drie tornooien: op maandagnamiddag en vrijdagavond 

wordt een gewoon tornooi georganiseerd, op donderdagnamiddag blijft 

het BBO tornooi via de computer doorgaan maar nodigen we de spelers 

die dit wensen graag uit om in de club te komen spelen, met hun eigen 

tablet. 

 

Ook spelers die “vrij” willen komen spelen zijn welkom op 

donderdagnamiddag. 

 

-In alle tornooien is het aantal tafels echter beperkt tot 8 omdat we 

afstand-regels moeten bewaren. De tafels zijn groter gemaakt om deze 

regels te kunnen toepassen. 

 

2. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, ook op donderdag: dit gebeurt via 

ctl@bcpieterman.be  . Op voorhand betalen is niet nodig.  

 

3. Aanmelden in het lokaal:   

 

-We komen binnen langs de Kaboutermansstraat. Aan de ingang staat 

handgel en we vragen iedereen die te gebruiken.  

- De deur van de Goudsbloemstraat blijft gesloten, fietsen dienen buiten 

geplaatst te worden 

-Bij het aanmelden bij de tornooileider wordt afstand bewaard. Na de 

inschrijving gaat iedereen onmiddellijk aan tafel zitten voor de eerste 

ronde. 

 

4. Betaling: 

 

- Om problemen met het hanteren van geld te vermijden, vragen we 

iedereen om gepast te betalen in een doos die aan de inschrijving klaar 

staat. Er wordt geen wisselgeld terug gegeven. 

 

 

mailto:ctl@bcpieterman.be


-Tijdens de eerste weken wordt het inschrijvingsgeld teruggebracht tot 6 € 

per paar maar worden er geen prijzen uitbetaald, dit om geldmanipulatie 

te vermijden. 

-Op donderdagnamiddag wordt 5 € per paar gevraagd; 

 

 

5. De tafel zelf: 

 

-De tafels zijn een stuk groter gemaakt –vier tafels samen - zodat de 

nodige afstand kan worden bewaard, ook diagonaal. Er  zal op elke tafel 

handgel staan die gebruikt wordt telkens een nieuwe gift wordt begonnen. 

 

 

6. Speelkaarten. 

 

-Er wordt niet op voorhand gedupliceerd maar voor elk tornooi is een 

aparte bak boards beschikbaar zodat die slechts éénmaal per week 

gebruikt worden. 

 

-Vooraleer de kaarten gedeeld worden moeten de handen ontsmet worden. 

Dit gebeurt ook bij elke nieuwe gift die wordt begonnen. 

 

-Tijdens het spel blijft de dummy aan tafel om zijn eigen kaarten te 

spelen. 

 

7. Bridgemate: 

 

- Mogen alleen door Noord bediend en aangeraakt worden, ook de 

controle wordt door Noord bevestigd na het getoond te hebben aan Oost. 

 

-Bij 7 tafels blijft Noord altijd dezelfde, maar anders niet. Ook hier de 

handen ontsmetten bij het begin van de ronde. 

 

 

8. Bidding boxen: 

 

-We houden dezelfde bidding box gedurende het ganse tornooi en nemen 

die mee naar elke volgende tafel. Wie een eigen bidding box meebrengt 

kan die gebruiken. 



-Wie een BB van de club gebruikt neemt die ook mee naar elke tafel. De 

boxen worden maar éénmaal per week gebruikt en zijn dus zeker virus 

vrij bij het begin. 

 

 

 

9. Bar: 

 

-Er wordt een barvrijwilliger voorzien. Die komt op verzoek aan tafel 

voor de bediening. Men komt niet naar de bar. 

-Einde tornooi wordt een afrekening gemaakt: er kan contant betaald 

worden maar zonder wisselgeld, zoniet wordt de rekening verzameld en 

éénmaal per maand opgestuurd voor betaling per overschrijving. 

 

-Nakaarten kan volgens de regels van de horeca, d.w.z. aan tafel. 

 

10. Roken: 

 

-De rookruimte blijft gesloten.  

 

 

11. Mondmaskers: 

 

-We vragen een masker of shield te gebruiken bij het binnenkomen, en tot 

men aan tafel zit. Verder ook bij het verlaten van de tafel voor 

toiletbezoek of om een andere reden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


