Haacht, 29 juni 2020,
Beste bridgevrienden,
Al meer dan drie maanden heeft het Covid-19 gebeuren het onmogelijk gemaakt dat er in
clubverband bridge kan worden gespeeld.
Waarschijnlijk heeft ieder van jullie de speciale digitale corona-editie van Bridgekontakt
ontvangen met daarin de voorwaarden waarbij er, mits naleving van voorwaarden, vanaf 1 juli
op clubniveau opnieuw zou kunnen worden gebridged.
Kort samengevat geeft dit voor iedere speler:
1. Op voorhand in schrijven (en max 11 tafels)
2. Bij ziekteverschijnselen thuis te blijven
3. Mondmasker verplicht te gebruiken
4. Handen te ontsmetten
5. Social distancing toe te passen
6. Elke onnodige verplaatsing te vermijden
7. Dranken te laten bedienen aan tafel (en niet aan de bar te gaan halen)
8. Enkel eigen kaarten aan te raken
9. Bridgemate wordt door 1 persoon bediend (invoer en goedkeuring)
10. Uw biddingbox verplicht mee te nemen bij elke rondewissel
11. Buiten gaan roken is niet toegestaan tijdens de duur van de drive
12. Après-bridge is enkel toegestaan, in eigen ‘bubbel’ van maximaal 10 personen
Bovendien zijn er op het vlak van locatie, organisatie en gedurende de drive bijkomende
voorwaarden van toepassing voor de club :
1. het volledig ontsmetten van alle gebruikte en/of aangeraakte voorwerpen
2. het gebruik van scheidingswanden op tafel (of grote tafels zodat iedereen 1,5m afstand
heeft)
3. en last but not least het scheiden van kaarten, zodat deze maar door 1 enkele persoon
worden aangeraakt
Vooral deze laatste voorwaarde blijft moeilijk realiseerbaar.
Wij hebben weet dat op korte termijn verschillende clubs opstarten. Het bestuur wil daarom
even afwachten en kijken of hun werkwijze voor ons haalbaar is, maar ook dat het door de
deelnemers plezierig en aangenaam wordt ervaren.
Indien wij positieve feedback ontvangen, zal ook BCH zich voorbereiden voor een heropstart
van de clubtornooien eind juli, begin augustus.
Competitie 2020 - 2021
BC Haacht heeft ploegen in competitieverband (liga 1 en liga 2). Heb je interesse om ook de
clubkleuren te verdedigen, gelieve je naam aan een van de bestuursleden door te geven.
Jaarlijks tornooi: september 2020
Jaarlijks organiseerden we de tweede zondag van september een open tornooi om het nieuwe
seizoen in te spelen. Door de actuele situatie komt dit evenement dit jaar evenwel te vervallen.
Mogen wij jullie alvast nog een mooie zomer toewensen, maar hou het vooral gezond.
Het bestuur,
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Haacht voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg
van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-haacht.be.

