
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 en de Nederlandse Dartsbond NDB, over wat kan en wat niet. Er zal tussen 

dan en nu nog veel veranderen in het overheidsbeleid, maar wij houden ons aan alle regels en meer 

dan dat. 

 

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 binnenkomt, wordt met een infrarood thermometer, zonder aanraking dus, de 

temperatuur opgenomen (elke keer, dus buiten geweest en terugkomen, is een nieuwe scan). Als 

blijkt dat iemand koorts heeft, of anderszins verdachte verschijnselen, wordt Miranda 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. 

 

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 op toegezien. 

 

Onze crew ontvangt van ons beschermende kleding, met mondkapjes, bril, muts, handschoenen 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 drie toiletten en 

bij de ingang naar die toiletten zit een crewlid-1 met drie bekers (trofeeën) van 30cm hoog. Wie naar 

het toilet gaat, krijgt zo'n beker mee en levert die na afloop weer in bij crewlid-2, die het toilet 

desinfecteert en dit ook met de beker doet, alvorens crewlid-1 deze weer terugkrijgt. Geen beker bij 

crewlid-1 beschikbaar, dan kan er niet van het toilet gebruik worden gemaakt. Hetzelfde systeem 

hanteren we voor de players area, waar maximaal zes spelers tegelijk kunnen ingooien. 

 

Vooralsnog houden we rekening met maximaal 100 personen in het gebouw, inclusief de crew. 

Daarop passen we de speelschema’s aan. Er zal een deel van de deelnemers in de ochtend spelen en 

een ander deel in de middag. Voor de achterblijvende spelers en de fans richten we een speciale 

ruimte in bij het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade, waar de spelers en de crew verblijven 

en we een aantal gecodeerde live streams zullen tonen; elke wedstrijd is daar te zien, ongeacht op 

welke baan hij wordt gespeeld. We zullen daar voor de niet-spelers, een kleine toegangsprijs voor 



vragen (de extra kosten die we moeten maken door het virus zijn best fors), spelers hebben gratis 

toegang. We hanteren daar dezelfde regels als in de speelzaal. Alleen, vanwege de grotere 

hoeveelheid toiletten, zullen de toiletregels van het hotel gelden. We hebben er ook de 

temperatuurscanning bij binnenkomst (eveneens elke keer), de 'speciaal geklede' crew, de looplijnen 

enzovoort. 

 

We gaan met onze maatregelen veel verder, dan we hoeven. Juist omdat we weten, dat alle mensen 

kwetsbaar zijn en de meeste deelnemers extra kwetsbaar. Ook daarom zijn we zo voorzichtig 

mogelijk en volgen we de aanbevelingen en verplichtingen van de overheid volledig.  
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