
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronaproof bridgen in Denksportcentrum Apeldoorn 
 
We hebben Math Pinxt bereid gevonden een bridgedrive op de maandagmiddag te organiseren!  Ook een 
prima moment. Wij zijn blij met zijn medewerking. Wij verzoeken u dit onder de aandacht te brengen van 
uw leden. Er kunnen voorlopig maximaal 40 bridgers meedoen.  
 
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn gaat de maandagmiddag bridgedrive al op 7 september om 
13:30u van start. Lukt dat niet, dan de maandag daarop: 14 september. Deelnemers moeten zich vooraf 
aanmelden. Bij voorkeur per paar, maar individueel kan ook. Deelname kost EUR 3,- per persoon, te 
betalen na afloop bij afrekening van het barbriefje.  
Aanmelden kan per e-mail bij Math Pinxt: mjjpinxt@upcmail.nl  
 
Uitgangspunt is ‘weer gezellig samen bridgen, elkaar weer zien’. Er is geen prijzentafel en er zijn geen 
meesterpunten te verdienen (we spelen niet onder de NBB vlag).  
 
I.v.m. de veiligheid rondom Corona zijn speciale maatregelen genomen en gelden de volgende spelregels: 
  

1. Om alles veilig te laten verlopen moeten deelnemers uiterlijk 13:15u aanwezig zijn. 
2. In het Denksportcentrum doet iedereen zijn best zich te houden aan de algemeen bekende Corona 

spelregels (1,5m afstand, geef elkaar de ruimte, handen ontsmetten, niesen en hoesten in de 
elleboog etc.). 

3. De tussenwand tussen de zalen 2 en 3 (de Entre Nous zaal en de kleine zaal) wordt opengeschoven 
zodat een grote zaal ontstaat met 10 grote tafels. Die worden gevormd door 3 tafels tegen elkaar 
aan te zetten. Zo kunnen 40 personen op 1,5m afstand bridgen. 

4. De ventilatie staat altijd aan. De airco blijft tot nader order uit. Spelers die last hebben van 
ventilatie luchtstromen wordt aangeraden een sjaal of trui mee te nemen. 

5. Alle deelnemers aan een activiteit van een vereniging hebben zich vooraf bij de vereniging 
aangemeld zodat bekend is wie er aanwezig zullen zijn.  

6. Bij de ingang van het Denksportcentrum ontvangt een vrijwilliger alle deelnemers op, informeert of 
men gezond is (gezondheidscheck) en ziet er op toe dat men bij de ingang de handen ontsmet 
(daar staat een automatische dispenser). De persoon die de mensen bij de ingang ontvangt draagt 
een mondkapje.  

7. Binnengekomen gaat men zo snel mogelijk zitten in de speelzaal. Op elke tafel staat 
ontsmettingsmateriaal en een doos tissues. Na elke speelronde, vóór het wisselen van tafel, 
ontsmet een ieder de leuningen en rug van de stoel die je hebt gebruikt. Aangekomen bij een 
andere tafel vóór elke speelronde ontsmet iedereen weer zijn/haar handen.  

8. Lopen is toegestaan bij het halen van een consumptie aan de bar en bij bezoek aan het toilet. Houd 
voldoende afstand, geef elkaar de ruimte. De barmedewerker is met een plastic scherm 
afgeschermd. 
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