Corona-maatregelen tijdens bridgesessies vanaf 15 september 2020
Algemene informatie
 Wanneer je jezelf ziekjes voelt, blijf je thuis. Je brengt zo snel mogelijk Jef Van den Eynde








(0495 535588) op de hoogte!
Het dragen van een mondmasker is verplicht. Je brengt je eigen mondmasker mee. Indien je
het vergeten bent, zijn er mondmaskers ter beschikking in de club.
Tijdens een bridgeavond krijgt iedereen persoonlijke kaarten. Dit betekent: elke speelkaart die
je aanraakt, wordt enkel door jou aangeraakt en niemand anders.
De gespeelde kaarten gaan voor een week in quarantaine. Gedurende gans de volgende week
worden die specifieke speelkaarten niet aangeraakt.
We maken geen gebruik van lopers. Na elke ronde blijft NZ zitten en verschuift OW naar de
volgende tafel. De te spelen bordjes liggen klaar op de tafel.
Er wordt maximaal met 10 tafels gespeeld. Schrijf je dus tijdig in (zie verder bij “Inschrijving
bridgeavond”). De minimum bezetting bedraagt 4 tafels. Indien er minder inschrijvingen zijn,
gaat de bridgesessie niet door. Diegenen die bij afgelasting al hebben ingeschreven, kunnen de
annulatie terug vinden op de website. Check dus de website alvorens te vertrekken!
We zijn ondertussen verhuisd. De nieuwe locatie is de voetbalkantine van KBSK Retie, Geenend 11
in Retie (zie website). Dit is een ruime kantine, waar we maximaal met 10 tafels spelen. De
spreiding van deze tafels voldoet ruimschoots aan de 1,5 meter regel.
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Trap

Op onze nieuwe locatie werken we uitsluitend met jetons. We hebben een jeton-automaat
aangeschaft, waaruit je 9 jetons voor €10 haalt (of 18 voor €20). Zorg dus dat je briefjes van
€10 en/of €20 bij je hebt. Deze jetons worden gebruikt voor de inschrijving (zie verder) en de
consumpties. Voor een gewone consumptie (pint, water, cola, koffie, …) betaal je 2 jetons, voor de
betere consumpties (Duvel, Tripple Westmalle, wijn, …) betaal je 3 jetons.
Dranken worden aan tafel gebracht door het aanwezige personeel (ze komen een drietal keer
vragen wat je wenst te drinken). Leg de jetons klaar voor het brengen van je drank. Vermijd het
bestellen aan de toog.
Bij aankomst schaf je eerst jetons aan (de automaat staat vooraan bij de
inkom), daarna ontsmet je de handen met de voorziene handgel.
Het roken kan buiten aan de trap. Respecteer hierbij de afstandsregel!
Er liggen geen kaartmatjes op de bridgetafels. Er wordt rechtstreeks op het
tafelblad gespeeld. De tafels worden per ronde ontsmet (zie verder bij “Verloop
bridgeavond”).
Aantal bordjes per avond:
 Bij 4 tafels:
4 ronden van 6 giften
 Bij 5 tafels:
5 ronden van 5 giften
 Bij 6 tafels:
6 ronden van 4 giften
 Bij 7 tafels of meer: 7 ronden van 4 giften
We spelen “barometer”. Dit betekent dat iedereen tegelijk dezelfde nummers
van bordjes speelt. Dus … nakaarten vermijden!

Toiletbezoek
 Na elk toiletbezoek was je grondig de handen!
 Op de damestoiletten liggen ontsmettende
(antibacteriële) doekjes. Gebruik deze
doekjes om de WC-bril te reinigen.
Alvorens je het toilet doorspoelt, doe je
de bril naar boven.

Inschrijving bridgeavond
 De inschrijving (jezelf + partner) voor een bridgesessie op dinsdag of donderdag gebeurt digitaal



(zie website). Indien je niet vertrouwd bent met het internet gebeuren, breng je Jef Van den
Eynde (0495 535588) telefonisch op de hoogte van je inschrijving (met partner).
Indien je geen partner hebt, maak je eerst gebruik van de “Zoek een partner” functionaliteit op de
website en schrijf je daarna als paar digitaal in. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail
van je inschrijving. Indien je bent ingeschreven en uiteindelijk niet kan komen, klik op de link in de
bevestigingsmail om je inschrijving te annuleren.
Uiterste inschrijfmoment: voor dinsdag is dit maandag middag (12u00), voor donderdag op
woensdag middag (12u00).
De betaling van je deelname, gebeurt op de bridgeavond zelf. Voor de inschrijving vragen we 2
jetons. Dit komt neer op €2.20, hetgeen een verhoging zou zijn met 20 eurocent. Deze verhoging
wordt echter dadelijk gecompenseerd in de vorm van 2 europunten (waarde €0,20) per deelname.

Verloop bridgeavond
 Al de te spelen bordjes liggen klaar op tafel waar je speelt. Noord legt het volgende te spelen






bordje op de speeltafel.
De biedingen en het spelen verlopen zoals gewoonlijk. Leg de gespeelde kaart bij jou (niet in het
midden van de tafel).
Nadat het bordje is gespeeld, geeft Noord het contract en resultaat in in de bridgemate. Noord
toont het ingetikte resultaat aan Oost, zonder dat Oost de bridgemate aanraakt. Indien Oost
akkoord is met de het ingeven contract en resultaat, accepteert Noord de gegevens door “Accept”
te klikken op de bridgemate.
Oost legt het gespeelde bordje naast zich. Noord neemt legt het volgende bordje klaar …
Na het spelen van alle giften horende bij die ronde ontsmet iedereen
zijn/haar handen door gebruik te maken van de voorziene
ontsmettingsgel.



Bij het signaal “volgende ronde” van de
clubverantwoordelijke, ondernemen OostWest volgende acties:
 Gebruik de ontsmettende spray en
keukenrol om de tafel te reinigen.
Het is voldoende deze te reinigen bij
de plaatsen van Oost en West.
 Oost en West reinigen met de
ontsmettende spray het zitvlak en
rugleuning van hun stoel.
 De gebruikte stukken keukenrol
worden in één van de aanwezige
pedaalemmers gedeponeerd.
 Oost-West nemen de gespeelde
bordjes mee naar de centrale tafel.
Ze halen de kaarten uit de bordjes
en steken deze in de voorziene
kaartbakken.



Oost-West verplaatst zich naar de volgende tafel. Hierbij nemen ze hun biedingbox mee naar
de volgende tafel. Noord-Zuid blijft zitten.

Einde bridgeavond
 Na het spelen van het laatste bordje en het opruimen van de tafel, wacht je aan de tafel van de


laatste ronde op de uitslag van de avond.
Na de uitslag kan je gerust nog iets drinken, zolang je de basisregels maar respecteert: voldoende
afstand en mondmasker!

