
GOOGLE TRANSLATE: 

COVID-19, Coronavirus, og Vegro The Hague European Championships Disability Darts 

 

Naturligvis holder Coronavirus os også meget travlt, ikke mindst fordi turneringen ikke kunne 

fortsætte på den oprindeligt planlagte dato, i maj. Heldigvis har vi fundet nye datoer, og turneringen 

er nu på kalenderen fra 16. til 18. oktober 2020. Men vi træffer særlige forholdsregler for 

sikkerheden for spillerne, besætningen og embedsmændene, vores gæster og besøgende fans. Vi 

er i kontakt og konsultationer med Haaglanden Safety Region, Haag Kommune og den hollandske 

Dartsbond NDB om hvad der er muligt og hvad der ikke er. Meget vil ændre sig i regeringens politik 

mellem dengang og nu, men vi holder os til alle reglerne og mere end det. 

 

Vi er heldige, at fordi det er et europæisk mesterskab, havde vi allerede ansat et professionelt 

førstehjælpsteam (ud over de allerede højt kvalificerede mennesker inden for vores eget besætning). 

Holdet ledes af Miranda van Wezendonk, en ICU i dagligdagen, som også er manager på et akutrum. 

 

Alle, der kommer ind, tages med et infrarødt termometer, så uden kontakt tages temperaturen (hver 

gang, dvs. udenfor og tilbage, er en ny scanning). Hvis det viser sig, at nogen har feber eller på anden 

måde mistænkelige symptomer, kaldes Miranda til en yderligere vurdering. I tvivlstilfælde 

konsulteres en læge. Mennesker, der er klassificeret som Corona, mistænker ikke. Vi diskuterer, om 

vi skal sørge for transport til en læge, eller om de skal transporteres til et hospital. Vi tager absolut 

ingen risici. 

 

Derudover overholder vi strengt en afstand på halvanden meter, forudsat at det stadig er 

obligatorisk; det synes os. Vi har løbende linjer, skiltning og et system, hvor spillerne har et bestemt 

sted, når deres modstander spiller. De må kun gå til åh, når modstanderen har indtaget sin egen 

venteposition. Dette overvåges af vores besætning gennem hele spillet. 

 

Vores besætning modtager beskyttelsesbeklædning fra os med masker, briller, hat, handsker og 

forklæde. Alt af medicinsk kvalitet, engangs, og det udskiftes altid til tiden (for eksempel fungerer 

mundmasker kun 100% i tre timer). Vi har tre toiletter og ved indgangen til disse toiletter er et 

besætningsmedlem-1 med tre kopper (trofæer) på 30 cm høje. Hvis du går på toilettet, modtager du 

en sådan kop og afleverer den bagefter til besætningsmedlem-2, der desinficerer toilettet og også 

gør dette med koppen, før besætningsmedlem-1 får det tilbage. Der er ingen kop tilgængelig hos 

besætningsmedlem-1, så toilet kan ikke bruges. Vi bruger det samme system til spillerområdet, hvor 

maksimalt seks spillere kan kaste ind på samme tid. 

 

For tiden tager vi højde for 100 personer i bygningen, inklusive besætningen. Vi justerer tidsplanerne 

i overensstemmelse hermed. Nogle af deltagerne spiller om morgenen og en anden del om 

eftermiddagen. For de hængende spillere og fans vil vi oprette et specielt rum på Leonardo Royal 

Hotel Den Haag Promenade, hvor spillerne og besætningen vil bo, og vi vil vise et antal kodede live-

streams; hvert spil kan ses der, uanset hvilken domstol det spilles på. Vi beder om et lille 

indgangsgebyr for ikke-spillere (de ekstra omkostninger, vi er nødt til at pådrage sig på grund af 

virussen, er ganske betydelige), spillerne har fri adgang. Vi anvender de samme regler der som i 

legerummet. Kun på grund af den større mængde toiletter gælder hotellets toiletregler. Vi har også 



temperaturscanningen ved indrejse (også hver gang), den 'specielt klædte' besætning, ganglinjerne 

og så videre. 

 

Med vores foranstaltninger går vi meget længere end vi har brug for. Netop fordi vi ved, at alle 

mennesker er sårbare og de fleste deltagere er ekstra sårbare. Det er også grunden til, at vi er så 

omhyggelige som muligt, og vi følger regeringens anbefalinger og forpligtelser fuldt ud. 

 

Hans Willink 

Turneringsdirektør 


