
Corona protocol Spel en Dans 
26 juli 2020 

Gebruik gezond verstand en discipline. Samen blijven we gezond! 

Nieuwste aanpassingen 

Algemene regels 
Aanwezigen 
In het pand mogen een maximaal aantal mensen aanwezig zijn. Dit verschilt per type activiteit. Dit is 

inclusief organisator. 

Balfolk   6 plekken voor individu of vast koppel   Max 12 

Bordspellen  8 plekken voor individu of koppel/huisgenoten  Max 16 

Butterfly Dancing 8 plekken voor individu     Max 8 

Cardgames  6 plekken voor individu     Max 6 

Quartermasters 8 plekken voor individu (bij toernooi)   Max 8  

Quartermasters 10 plekken voor individu (bij Casual)   Max 10 

Pathfinder  5 plekken voor individu (incl. GM)   Max 5 

Aanmelden verplicht. Donateurs hebben hierop voorrang. 

Deelname 
Aanmelden is verplicht via de signup website (of Warhorn bij Pathfinfer). De registratie wordt enkele 

maanden bewaard om bij een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD snel met de juiste 

personen contact te kunnen opnemen. 

Meld niet gelijk voor iedere activiteit aan, geef anderen ook een kans. Last minute mogen de open 

plekken uiteraard gevuld worden. 

Krijg je klachten, blijf dan thuis en meld je af. 

Mocht je tijdens een activiteit symptomen krijgen neem dan het zeker voor het onzekere en ga naar 

huis. Als de organisator vindt dat een deelnemer klachten heeft mag deze de deelnemer de toegang 

weigeren of naar huis sturen. Hieraan moet de deelnemer gehoor geven. 

Behoor je tot een van de risicogroepen raden we je bezoek aan onze activiteiten voorlopig sterk af. 

Openingstijden 
Dinsdag Avond  Balfolk Oefenavond 19:30-21:30 

Woensdag Avond  Cardgames  19:00-22:00 (herstart binnenkort) 

Donderdag Avond  Butterfly Dancing 20:00-22:00 (herstart na de zomer)  

Donderdag Avond  Quartermasters hobby 20:00-22:00 (tijdelijk) 

Vrijdag  Avond  Balfolk Practice  19:30-21:30 

Zaterdag Overdag Quartermasters 10:00-18:00 

  Avond  Bordspellen  19:00-22:00 

Zondag  Overdag Quartermasters 10:00-18:00 

  Overdag Pathfinder  12:30-18:00  



Organisatie 
Iedere activiteit heeft één organisator. Overige aanwezige leden van de organisatie zijn aanwezig als 

deelnemer. Krijgt de organisator tijdens of kort voor de activiteit klachten probeert deze vervanging 

te regelen. Lukt dit niet dan zal om gezondheidsredenen de activiteit worden annuleert of vervroegd 

afgebroken. Bij annulering vlak vooraf aan de activiteit zal de organisator zal de betrokken proberen 

te bereiken. 

Vragen bij binnenkomst 
Bij binnenkomst zal iedereen gevraagd worden naar de gezondheid.  

Ruimten 
De volgende ruimten zijn alleen toegankelijk voor de organisatie: 

 -Keuken 

 -De kleine ruimte achter de bar 

 -Het gedeelte van de hal achter de bar (behalve voor de EHBO-doos) 

De bank is tijdelijk niet beschikbaar (en staat in de opslag). 

Kapstokken 
De helft van de haakjes van de kapstokken zullen worden afgedekt en mogen niet worden gebruikt. 

Hang ook geen jassen over een ander aan dezelfde haak. Dit leidt ertoe dat minder jassen (deels) 

over elkaar heen hangen en aangeraakt worden door een ander. 

Bij activiteiten met een eigen stoel per speler kan de jas ook over de stoel gehangen worden.  

Entreebetalingen 
Om contacten via briefgeld zoveel mogelijk te voorkomen wordt de voorkeur gegeven aan 

stempelkaarten (en uiteraard het donateurschap).  Vanaf nu is het ook mogelijk om met mobiel 

bankieren te betalen voor zowel de losse entree als ook de aanschaf van de stempelkaart. 

Eten & drinken 
Aanwezigen moeten hun eigen eten en drinken meenemen en mogen deze alleen delen met 

gezinsleden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de keukenfaciliteiten, ook niet door de 

organisatie. Er wordt geen koffie of thee geserveerd. Ook bekertjes water worden niet geserveerd 

(met uitzondering van noodsituaties). 

De bekers van de donateurs zijn tijdelijk niet bereikbaar.  

Afstand 
Men dient 1,5 meter afstand te houden, behalve tot huisgenoten. 

Handen wassen 
Aanwezigen moeten met regelmaat de handen wassen, en als men spullen en oppervlakken 

aangeraakt heeft moet men niet het gezicht aanraken.  

Mondkapjes 
Mondkapjes zijn niet verplicht, maar het staat deelnemers en organisatoren vrij deze te dragen. Men 

dient zelf voor deze kapjes te zorgen. 



Toiletbezoek 
Beide toiletblokken hebben 1 toegankelijk toilet elk. Beide toiletblokken zijn voorlopig unisex. Zet de 

buitendeur van het toiletblok dicht bij het gebruik van het toilet en op een kier bij het verlaten van 

deze ruimte om aan te geven dat het toilet vrij is. 

Niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd in een toiletblok. 

Deelnemers dienen de knop van de kraan, deurklinken en toiletbril te reinigen met de vochtige 

reinigingsdoekjes bij het toiletbezoek. 

Buitenterrein 
In de tuin, en ook bij het wachten buiten vooraf aan de activiteit dient iedereen 1,5 meter afstand te 

houden. Dit geldt ook voor de rookplaats. Aanwezige stoelen staan vanwege de regen vaak dicht 

bijeen onder het afdak, maar dienen voor gebruik uit elkaar gezet te worden. 

Het hek zal tijdens de activiteit dicht zijn om aan te geven dat er voorlopig geen vrije inloop is. Het 

hek zal niet op slot zijn tijdens de activiteit.  

Schoonmaak 
Na iedere activiteit dient de organisator (tezamen met maximaal 1 deelnemer) het gebouw te 

reinigen. Checklist zal aanwezig zijn. Onder andere: 

-lichtknopjes 

-deurklinken 

-toiletten 

-gebruikte oppervlakken 

-na dansen ook vloer dweilen 

En uiteraard de gebruikelijke zaken zoals verversen vuilniszakken. 

Elementen van de weekschoonmaak worden verdeeld over de dagen.  

Aanpassingen protocol 
Het protocol zal aangepast worden wanneer de situatie hierom vraagt. Dit kan op basis van 

overheidsinformatie zijn of nieuwe inzichten ter plaatse. Dus lees met regelmaat de aanwezige 

documentatie door.  

  



Gezondheidscheck 
Doe vooraf aan aanmelding en voor vertrek richting onze locatie de onderstaande gezondheidscheck. 

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of 

docent niet aanmelden en naar de accommodatie komen. Ben je al aangemeld, meldt je dan af om 

ruimte te bieden aan een ander. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/danspartner met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 

dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is 

vastgesteld? 

Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen. 

  



Balfolk + Butterfly Dancing  
Basisprotocol Danssector 
In combinatie met deze huisprotocollen geldt ook het Nederlands Basisprotocol Danssector. Meest 

recente versie 4 juli 2020.  

Vaste plekken 
De zaal is verdeeld in 6 ruime vakken met eigen stoelen voor de koppels. Bij binnenkomst kiest ieder 

individu of koppel een vak (de organisator heeft het vak bij de ingang en computer). Dit blijft de rest 

van de avond de vaste plek van de dansers. 

Ventilatie 
Binnen dansen bij voorkeur met de deuren open. 

Ventilatoren uit laten.  

Kleding 
Geen kleding met ontblote rug (ondanks warme weer) 

Niet dansen op blote voeten. 

Aanmelden en partners 
Er zijn 6 plekken beschikbaar voor individuen of koppels. Reserveren is verplicht en men meldt zich 

als individu aan, of als koppel. Bij aanmelding als koppel meldt 1 van de twee zich aan en vermeld de 

partner in de comments. Let op: aanmelden als koppel kan alleen als beide akkoord gaan met het 

protocol en de gezondheidscheck hebben gedaan. 

Om zoveel mogelijk dansers de kans te geven kan men maar voor 1 Balfolk avond per week 

inschrijven. Per week kan er een andere partner worden gekozen, maar dit is wel voor de gehele 

avond de vaste partner. 

Rijdansen met verlengd contact of afstand 
Bij rijdansen staan de individuen of paren in een cirkel in de volgorde van de vakken. Paren mogen 

tussen de partners contact hebben vergelijkbaar met koppeldansen maar hebben minimaal 1,5 

meter afstand met de andere dansers. Om toch contact te hebben bij een deel van de rijdansen zijn 

er isolatiebuizen tussen de dansers. Deze liggen tussen de vakken in. 

Drinken 
Zorg voor voldoende drinken bij het dansen. Neem dit van huis mee, de keuken is niet toegankelijk.  

Handdoek 
Neem waar nodig een eigen handdoek mee. 

Fysiek contact buiten het dansen 
Ook buiten het dansen om is fysiek contact alleen toegestaan binnen het danspaar en dient men 1,5 

meter afstand te houden. Bij Balfolk worden vaak knuffels gegeven. Ook deze zijn niet toegestaan. 

We vragen huisgenoten en koppels solidair te zijn met de anderen en ook onderling geen knuffels te 

geven.  



Vakken 
De zaal is verdeeld in 6 ruime vakken. Bij binnenkomst kiest ieder individu of koppel een vak (op 

dinsdag / donderdag heeft de organisator heeft het vak bij de computer, op vrijdag heeft de docent 

het vak bij het whiteboard. 

Bij de vakken staan stoelen klaar voor de dansers. De persoonlijke spullen (inclusief tas) kunnen 

onder de stoelen worden geplaatst. Wanneer men niet danst kan men op deze stoelen plaats nemen 

(of buiten). Als men niet deelneemt aan rijdansen dient men buiten de zaal (op minimaal 1,5 meter 

afstand) te wachten om ruimte te bieden aan de rondgaande dansers. 

Butterfly Dancing 
Iedere les begint met een instructie om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de corona 

maatregelen voor het dansen.  

Balfolk Oefenavond Dansen in Coronatijd 
Iedere avond begint met een workshop om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de corona 

maatregelen voor het dansen en enkele dansen om dit centraal mee te oefenen. 

Daarna kunnen er dansen geoefend worden. Men geeft bij de organisator aan welke dansen men wilt 

oefenen. Dansers die de betreffend dans niet kennen kunnen om een uitleg vragen (bijvoorbeeld van 

degene die de dans voorstelt). Een deel van de dansen is niet mogelijk zoals Jig of Cercle waarbij met 

meerderen contact nodig is. Men dient zich aan de afstandskaders te houden zoals bij koppeldansen 

binnen de eigen vakken. 

In tegenstelling tot de reguliere opzet is de avond tijdelijk geen social avond waar veel gezeten en 

gekletst wordt, maar draait de avond om het dansen. De tijd is dan ook korter.  

Vanwege de centrale start met de corona workshop is er geen vrije inloop, maar dient men aanwezig 

te zijn bij de start. Eerder naar huis (i.v.m. reizen bijvoorbeeld) is natuurlijk geen probleem.  

De computer wordt alleen door de organisatie bediend.  

Balfolk Practice 
Iedere avond met een instructie beginnen om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de corona 

maatregelen voor het dansen.  

Bij de workshops zullen dansen gekozen worden die geschikt zijn binnen de huidige kaders (geen 

Jig/Cercle bijvoorbeeld). Men dient zich aan de afstandskaders te houden.  

Vanwege de centrale start en corona instructies bij de aanvang van iedere dansactiviteit is er geen 

vrije inloop, maar dient men aanwezig te zijn bij de start. Eerder naar huis (i.v.m. reizen bijvoorbeeld) 

is natuurlijk geen probleem. 

  



Quartermasters + hobby 
Tafels 
4 sets tafels in de zaal. 

Dubbele tafels met planken voor extra verbreding. De planken vormen gelijk de basis van het 

speelveld.  

Alleen vlakke basis en 2D terrein, afgedekt met een transparant tafelzeil. 

Na opbouwen, tussen games in, en na de laatste pot tafelzeil en de tafels afnemen. 

Organisatie bouwt op, daarna toegang deelnemers, organisatie ruimt op. 

Scenery en planken opruimen na activiteit, alleen de witte tafels voor spellenavond nodig. 

Evenement setup 
Voorlopig geen toernooien. 

Geen evenementen voor duo-games.  

De 6 plekken zijn inclusief organisator, de organisator is wel reservespeler. 

Materiaal 
Iedere speler dient zijn eigen materiaal mee te nemen die men nodig heeft zoals: 

-Miniaturen 

-Dobbelstenen meetlinten e.d. 

-Objective markers 

-Hobbymateriaal (verf, mesjes, lijm) 

-Regelboeken 

De bitbox is voorlopig niet toegankelijk (bits doneren mag altijd). 

Opruimen en schoonmaak 
Na afloop ruimte iedere deelnemer zijn spullen op, reinigt zijn tafel. De organisator ruimt het 

speelveld en de houten planken op waarna de deelnemers de laatst gebruikte witte tafel reinigen. De 

organisator ruimte de overige materialen op en doet de schoonmaakronde met maximaal 1 

deelnemer.  

Combinatie Pathfinder en Quartermasters 
Voorlopig vinden er geen gecombineerde activiteiten plaats van Pathfinder en Quartermasters op 

dezelfde dag. 

 

  



Pathfinder 
Tafels 
Iedere speler en GM een eigen tafel in de zaal. 

Afwijkende elementen t.o.v. reguliere opzet 
Geen fysiek bord maar een digitaal bord geprojecteerd met een beamer tegen de korte achterwand. 

Spelers gebruiken eigen meegenomen laserpointers voor aanwijzingen en gebruiken altijd eigen 

dobbelstenen. 

Opruimen en schoonmaak 
Na afloop ruimte iedere deelnemer zijn spullen op, reinigt zijn tafel en plaats deze in de in de hoek. 

De GM ruimte de overige materialen op en doet de schoonmaakronde met maximaal 1 deelnemer. 

Aanmeldvolgorde 
Voor de aanmelding voor de Pathfinder activiteiten gebruiken we Warhorn. 

Combinatie Pathfinder en Quartermasters 
Voorlopig vinden er geen gecombineerde activiteiten plaats van Pathfinder en Quartermasters op 

dezelfde dag.  

  



Bordspellen 
Tafels 
4 sets tafels in de zaal.  

De sets zijn dubbele tafels met verrijdbare spelbord planken.  

Aan beide kanten van de dubbele tafel staan 2 stoelen. Per kant kan er één individuele deelnemer 

plaats nemen of twee deelnemers uit hetzelfde huishouden. Bij een wisseling tussen de tafels dient 

de gebruikte tafel en stoel afgenomen te worden door de deelnemer. 

Bij het kijken naar het spelen aan de andere tafels, houdt 1,5 meter afstand tot die tafel en de 

spelers. Raak geen spelstukken aan van de andere tafels.  

Spellen 
Niet alle spellen zijn te gebruiken tijdens Corona. De organisatie haalt deze spellen tijdelijk uit de 

voorraad op de club. Aan sommige spellen kunnen extra materialen worden toegevoegd zoals 

kaartjes en dobbelstenen om uitwisseling van spelstukken tot een minimum te beperken. 

Gebruikte spellen worden niet terug in de kast gelegd, maar in quarantaine kisten. Na 72 uur zullen 

de spellen in de kist door de organisatie weer worden opgeruimd. 

Eigen meegenomen spellen dienen te worden beoordeeld aan het begin van de avond en mogen 72 

uur daarvoor niet zijn gebruikt. Ook na het gebruik op de stichting adviseren wij het spel 72 uur niet 

opnieuw te gebruiken. 

Gamemaster 
Per tafel zonder spatscherm is 1 deelnemer de game-master. Die deelnemer wast de handen en pakt 

daarna het spel uit de kast, zet de spullen klaar en is de enige die aan de materialen komt. 

  



Cardgames 
Tafels 
4 sets tafels in de zaal.  

De sets zijn losse tafels met spatschermen in het midden. 

Per kant kan er één individuele deelnemer plaats nemen. Bij een wisseling tussen de tafels dient de 

gebruikte tafel en stoel afgenomen te worden door de deelnemer. 

Bij het kijken naar het spelen aan de andere tafels, houdt 1,5 meter afstand tot die tafel en de 

spelers. Raak geen spelstukken aan van de andere tafels.  

Spellen 
Bij spellen mag er geen materiaal worden uitgewisseld. Daar waar het spel dit toch vereist dient een 

creatieve alternatief te worden gevonden. 

Aanmelden 
Geef bij aanmelding aan welk spel je wenst te spelen. 

 


