
Beste Pietermanleden, 

 

Opnieuw enkele mededelingen na onze bestuursvergadering van 20 september 

 

Nieuwe Covid-regels vanaf 1 oktober1 

  
De regering voert een aantal verdere versoepelingen door vanaf 1 oktober, en de club wil 

daarin graag volgen 

• We spreiden de tafels nog steeds over de drie lokalen, kwestie van voldoende ruim te 

zitten: tafels 1-2 in de bar, 3-4-5-6 in de winkelruimte vooraan, de hogere 

tafelnummers in de aula. In de gang staat een bord met een “plan” van de 

tafelschikking. Die schikking kan door de tornooileider aangepast worden als er minder 

inschrijvingen zijn. 

•  De tafelnummers maar ook de bridgemates blijven na het tornooi op de tafels liggen. 

De bidding-boxes moeten niet meer meegenomen worden: er staan dus vier boxen op 

elke tafel. Ontsmettingsgel blijft beschikbaar .De boards liggen op de centrale (rol)tafel 

die in de aula staat en komen einde tornooi daar terug..  

• Er moet niet meer vooraf ingeschreven worden vanaf 1 oktober. We vragen echter 

uitdrukkelijk dat alle spelers ten laatste 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn, zodat 

de tornooileider wat tijd heeft om zijn tafelschikking te doen. 

• Maskers zijn niet meer verplicht. 

• Een paar mensen hebben vragen gesteld over het COVID certificaat: dat kunnen we 

wettelijk gezien niet verplichten, tenzij de regering de regels wijzigt. Maar we 

veronderstellen dat onze spelers gevaccineerd zijn: dit is een regel van elementaire 

solidariteit. 

 

Enkele afspraken die niets met Covid te maken hebben 

 

• Verschillende spelers vragen een Noord-Zuid kaart, dit om uiteenlopende redenen. We 

willen dit graag doen als het nodig is, maar we vragen toch met aandrang dat dit alleen 

gebeurt als het echt niet anders kan. De reden is dat, wanneer te veel mensen dat 

vragen, we met een stereotiepe tornooilijst zitten waarbij men altijd dezelfde 

tegenstanders tegenkomt, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Uiteindelijk is een 

verplaatsing naar een andere tafel om het half uur geen onoverkomelijke inspanning. 

 

• Het gebruik van de “rittenkaart” heeft als klein nadeel dat de tornooileider moeilijker 

kan controleren of alles betaald is. Daarom is er afgesproken dat beide partners samen 

betalen of dat één voor beide betaalt. De loopkaart wordt  pas overhandigd wanneer 

beide partners hebben betaald.  



•  Het gebruik van Payconiq raakt stilaan ingeburgerd, maar veroorzaakt soms nog wat 

vertraging door gebrek aan ervaring bij het gebruik.  Daarom volgende tip : start je 

smartphone op, zoek het Payconiqscherm en vraag PAS NADIEN je barrekening.  

Alvast bedankt voor het begrip. 

 

VENTILATIE 

Een aantal vrijwilligers hebben dinsdag het lokaal en de kaartattributen een opfrissings-en 

verfraaiingsbeurt gegeven , waarvoor dank.  

Er valt nog wat werk te doen maar dat gebeurt later nog.  

Maar de ventilatie blijft natuurlijk een probleem in de grote zaal. 

 We laten onderzoeken of het mogelijk is – waarschijnlijk wel – om in één van de zijwanden 

aan het plafond een opening te (laten) maken om hier een aanzuiging van verse lucht 

mogelijk te maken. Heeft iemand van onze leden hier technische kennis van, of ken je  

iemand of een firma die hier advies kan over geven, laat het dan weten aan iemand van het 

bestuur - bij voorkeur aan Patrick die het dossier opneemt - of stuur je informatie naar 

info@bcpieterman.be. Graag snel. Bedankt. 

 

 

Het bestuur. 
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