COVID-19, het coronavirus, en de Vegro The Hague European Championships Disability Darts
Uiteraard houdt het Coronavirus ons ook enorm bezig, niet op de laatste plaats, omdat het toernooi
niet op de oorspronkelijk geplande datum, in mei, kon doorgaan. Gelukkig hebben we nieuwe data
gevonden en staat het toernooi nu op de kalender van 16 tot en met 18 oktober 2020. Maar we
nemen bijzondere maatregelen, voor de veiligheid van de spelers, de crew en officials, onze gasten
en de bezoekende fans. Daarvoor zijn wij in contact en overleg met de Veiligheidsregio Haaglanden,
de gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, GHOR Haaglanden, het RIVM en de Nederlandse
Dartsbond NDB, over wat kan en wat niet. Er zal tussen dan en nu wellicht nog wat veranderen in het
overheidsbeleid, maar wij houden ons aan alle regels en meer dan dat.
Vooraf
Iedere aanwezige dient vooraf een vragenlijst in te vullen en aan ons te retourneren. Deze vragen
dienen uitsluitend ter beoordeling of er een risico is, of iemand besmet is of kan zijn met COVID-19.
Na beoordeling, worden deze lijsten vernietigd.
Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om van iedere aanwezige diens naam en e-mailadres of
telefoonnummer op te vragen en te bewaren. Dit bewaren duurt tot maximaal vier weken na afloop
van de Vegro The Hague European Championships Disability Darts, waarna ze eveneens worden
vernietigd. Mocht blijken, dat er tóch iemand met een besmetting aanwezig was, dan kan de GGD
een zogenaamd bron- en contactonderzoek (BCO) uitvoeren en het informeren van de bezoekers, in
overleg met de organisatie, coördineren.
Het niet opgeven van deze gegevens kan leiden tot het weigeren van de toegang tot het
evenement.
Aankomst
Bij aankomst wordt aan iedereen gevraagd of alle antwoorden op die vragenlijst nog steeds kloppen,
of dat er zaken zijn gewijzigd en zo ja, welke. Daarnaast wordt er aan iedereen de volgende vragen
gesteld:
 Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidklachten?
 Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab).
 Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
Op basis hiervan, kan een nieuwe beoordeling volgen. Het niet invullen en/of retourneren van de
vragenlijsten kan leiden tot het weigeren van de toegang tot het evenement.
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: De gegevens van de temperatuurscans en de antwoorden op de
gezondheidsvragen worden door ons NERGENS blijvend geregistreerd.

We waarschuwen bij aankomst alle bezoekers, crewleden, officials, sponsors en overige gasten dat ze
bij klachten - als hoesten, neusverkoudheid, een lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of
hoger, of benauwdheidklachten - die niet afkomst zijn van een eerder bekende aandoening die niets
met COVID-19 van doen hebben, thuis moeten blijven en zich moeten laten testen.
We hebben het geluk, dat wij, omdat het een EK betreft, al een professioneel EHBO-team hadden
ingehuurd (naast de al bijzonder goed gekwalificeerde mensen binnen onze eigen crew). Het team
staat onder leiding van Miranda van Wezendonk, in het dagelijks leven een IC-verpleegkundige, die
ook leidinggevende is op een SEH.
Iedereen die de Lourdeskerk binnenkomt, dient de handen te ontsmetten met de aldaar verstrekte
middelen en wordt vervolgens met een infrarood thermometer, zonder aanraking dus, de
temperatuur gemeten. Dit dient elke keer te gebeuren, dus buiten geweest en terugkomen, betekent
opnieuw de handen ontsmetten en een nieuwe temperatuurscan.
Als iemand dit weigert, kunnen we die persoon helaas geen toegang tot het gebouw verlenen. Als
blijkt dat iemand koorts heeft, of anderszins verdachte verschijnselen, wordt de EHBO erbij gehaald
voor een verdere beoordeling. In geval van twijfel wordt een arts geraadpleegd. Mensen die als
Coronaverdacht worden aangemerkt, komen bij ons niet binnen. We overleggen of we voor vervoer
naar een arts moeten zorgen, dan wel dat ze naar een ziekenhuis dienen te worden getransporteerd.
We nemen absoluut geen risico's.
Tijdens
Daarnaast houden we strikt vast aan de anderhalve meter afstand, mits die dan nog verplicht is; dat
lijkt ons wel. We hebben daartoe looplijnen, bewegwijzering en een systeem waarbij spelers een
toegewezen plek hebben, als hun tegenstander speelt. Ze mogen pas naar de oche als de
tegenstander zijn of haar eigen wachtpositie heeft ingenomen. Daarop wordt door onze crew
gedurende de hele wedstrijd toegezien.
Iedere aanwezige moet zich houden aan onze door de wet opgelegde huisregels. De door de wet
opgelegde huisregels zijn: 1,5 meter afstand houden, frequent handen reinigen, geen handen
schudden, hoesten/niezen in elleboogplooi, eenmalig gebruik van papieren zakdoeken en daarna
direct handen reinigen en aanraken van gezicht zoveel mogelijk voorkomen. Ook is het verboden om
met stemverheffing aan te moedigen, te juichen en te applaudisseren.
Onze crew ontvangt van ons beschermende kleding, met mondkapjes, handschoenen, eventueel een
bril en indien gewenst een schort. Alles van medische kwaliteit, wegwerp en het wordt telkens op tijd
vervangen (mondkapjes werken bijvoorbeeld maar drie uur voor 100%). We hebben zes toiletten en
bij de ingang naar die toiletten zit een crewlid-1. Crewlid-2 reinigt de toiletten grondig na elke paar
bezoeken. Het is ook de taak van de toiletbezoeker om dit toilet, voor en na gebruik, zelf ook te
reinigen.

Er zullen voor geïnteresseerde bezoekers setjes van handschoenen en mondkapjes te koop zijn bij de
garderobe. Dit is voor de spelers en bezoekers niet verplicht, maar een extra service onzerzijds.
Het maximum aantal aanwezige personen zal vermoedelijk boven de 100 liggen, waardoor we voor
iedereen een vaste zitplaats aanwijzen, waarbij alleen aan het begin van het toernooi een wissel mag
worden aangevraagd en waarvan daarna niet meer kan worden afgeweken. Hierdoor vervallen de
eerdere plannen om de deelnemers te splitsen en een aparte ruimte in het hotel te reserveren.
Die vaste zitplaats impliceert, dat we voor bezoekers aan kaartverkoop zullen moeten doen. Een
toegangskaartje zal € 5 euro per dag gaan kosten. Zodra we - in overleg met de diverse partijen - het
maximum aantal toelaatbare personen hebben bepaald, zullen we de kaarten gaan verdelen. Daarbij
krijgen spelersgasten en gasten van de organisatie voorrang. Het eventuele restant gaat in de vrije
verkoop. We willen proberen te voorkomen, dat er plaatsen aan de deur worden verkocht.
We gaan met onze maatregelen veel verder, dan vereist is. Juist omdat we weten, dat alle mensen
kwetsbaar zijn en een aantal deelnemers, crewleden en bezoekers, extra kwetsbaar. Ook daarom
zijn we zo voorzichtig mogelijk en volgen we de aanbevelingen en verplichtingen van de overheid
volledig.
Hans Willink
Toernooidirecteur

