
  

 

 

 

Charter voor het bridgegebeuren in Vlaanderen 

(Versie van 1 september 2021) 
  

Woord vooraf  

Vanaf 9 juni kregen de bridgeclubs groen licht om terug hun wekelijkse clubdrives op te starten. 

Hierbij is het van primordiaal belang dat de veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd. 

De Vlaamse Bridge Liga verplicht echter geen enkele club tot een heropstart. Het is de vrije 

keuze van elke club om zelf te oordelen in hoeverre en wanneer zij terug hun bridgeactiviteiten 

opstarten.  

Het gezondheidsprotocol zoals hieronder beschreven houdt rekening met de algemene 

richtlijnen (die voor iedereen van toepassing zijn) van het Overlegcomité. Het is aan iedere 

deelnemer om zich steeds verantwoord en conform deze algemene veiligheidsmaatregelen te 

gedragen.  

Deze veiligheidsvoorschriften zijn nog steeds: 

- Een CO2 meter en ventilatie zijn en blijven verplicht 

- Er wordt een handdispenser voorzien bij de inkomdeur zodat iedere deelnemer bij aankomst 

in de zaal en bij vertrek zijn/haar handen kan ontsmetten 

- Mondmaskers zijn verplicht als u zich verplaatst.  

- Na iedere ronde moeten de aangeraakte oppervlakten gereinigd worden. 

- Gebruik uw gezond verstand ten alle tijden 

Versoepelingen  

 
Het overlegcomité van de overheid heeft beslist dat de corona maatregelen zoals beschreven in 

het protocol vanaf 1 september 2021 een stukje versoepeld mogen worden.  

Conform deze beslissingen heeft de VBL de volgende richtlijnen uitgewerkt en hiervoor 

goedkeuring verkregen :  

 

• De toestemming van de lokale overheid voor de organisatie van bridgetornooien is niet meer 

verplicht, enkel indien er meer dan 100 deelnemers aanwezig zijn moet nog steeds 

toestemming aan de lokale overheid gevraagd worden. 

• De verplichte afstand van 2,5m tussen de tafels vervalt.  

• De verplichte 1,5m afstand tussen de spelers of het gebruik van plexischermen vervalt. 

• Het gebruik van persoonlijke biddingboxen is nog steeds aangeraden maar niet meer 

verplicht 

• De bridgemates mogen weer door meerdere spelers aangeraakt worden 

• Duplicaties zijn niet verplicht, wel aangeraden  

• De mondmaskers zijn niet meer verplicht indien aan de tafel gezeten, maar zijn nog steeds 

verplicht als men zich verplaatst. 

 

Opmerking 

Het covid-safe document mag slechts ingezien worden en is verplicht bij grote evenementen 

met meer dan 200 deelnemers binnenshuis. 


