FAQ bij opstart bridgeclubs in coronatijd

Moeten wij terug opstarten op 1 juli?
Het staat de club vrij om zelf de datum van heropstart te bepalen. Wanneer aan de
veiligheidsvoorwaarden kan voldaan worden is er geen probleem en kan er
opgestart worden.
Moeten de inschrijvingen vooraf gedaan worden?
Ja, omdat op de tornooien een beperkt aantal spelers aanwezig mag zijn. In het
algemeen is deze regel ingesteld omdat als er iets zou gebeuren men weet wie
aanwezig was. (In een bridgeclub weten we dat normaal gezien altijd, maar ja)
Zijn wij als club verantwoordelijk voor deze tornooien?
Ja, de club is steeds verantwoordelijk voor zijn organisaties. Als VBL-bridgeclub is
elke club verzekerd. Zowel de bestuurders als de spelers zijn verzekerd. Wij
vroegen aan de verzekering wat nu tijdens deze coronacrisis en kregen volgend
antwoord:

“Eerder vorige week hadden we contact over bovenstaande polis. U vroeg te bevestigen of er
specifieke uitsluitingen in de voorwaarden zijn opgenomen die schade door ziekten (vb. Corona)
uitsluiten.
Bij deze kunnen we u meegeven dat er geen specifieke uitsluitingen zijn opgenomen i.k.v.
ziekten. Let wel! Iemand die schade wil claimen moet steeds bewijzen dat onze
verzekeringsnemer een fout heeft begaan, dat er schade is en dat er oorzakelijk verband is
tussen voorgaande. We moeten ook in gedachte houden dat de polis o.a. niet tussenkomt in
boetes of gerechtskosten in strafgedingen. De klant is uiteraard steeds gehouden om zich aan
de geldende regelgeving te houden.

Moeten de spellen gedupliceerd zijn en hoe kunnen we dat doen?
De bedoeling hiervan is dat elke kaart door slechts één speler aangeraakt wordt.
Hiervoor hebben we natuurlijk evenveel duplicaties als tafels nodig. Voor het
dupliceren zijn er 3 mogelijkheden:
1. Tafeldupliceermachine zin de club zoals in Denemarken in gebruik (deze
hebben we voorlopig(?) niet)
2. Duplicaties met een dupliceermachine (via VBL of via de club zelf)
3. De spelers krijgen per tornooi een blad met daarop de spelverdeling van
hun hand per gift en een spel kaarten en dupliceren deze zelf.
De spelverdelingen per hand kunnen gratis aangevraagd worden bij de VBL. De
persoon die deze per email krijgt kan dan wel niet meedoen aan het tornooi.
Moeten wij ons mondmasker steeds ophouden?

Als er met tafelschermen gespeeld kan worden moeten we ons mondmasker
opzetten als we wisselen. We moeten ook onze stoel en ons gedeelte van de tafel
terug proper maken. Als we aan de volgende tafel komen moeten we onze handen
terug ontsmetten. Zonder tafelschermen moeten we onze gezichtsbescherming
(masker of faceshield) steeds ophouden.
In onze club hebben we tot heden geen bridgemates en noteren we de
resultaten op papieren formulieren die meegaan met de boards van tafel naar
tafel. Is dat aanvaardbaar in het licht van coronavoorschriften?
Op dit ogenblik voorziet het charter erin dat elke set kaarten slechts door één
speler wordt aangeraakt - elke tafel moet een volledige set gedupliceerde borden
hebben. In die optiek is het dus niet mogelijk dat het bordje - en het bordbriefje naar andere tafels gaat. Het scenario dat U beschrijft is dan ook momenteel niet
aanvaardbaar. Wanneer de maatregelen verder versoepeld zullen worden, zodat
de kaarten wel aan meerdere tafels gespeeld kunnen worden, is ook het
doorgeven van een bordbriefje verder geen probleem.

