
 

 

Protocol Corona 
    Verantwoord repeteren 

 

Voorwoord: 
Het hoge woord is eruit: we mogen weer samen repeteren! Uiteraard onder strikte 
voorwaarden. Om het repeteren veilig en volgens RIVM-richtlijnen te laten verlopen is dit 
protocol gemaakt, waarbij de veiligheid van dirigent en muzikanten voorop staat. Focus van 
dit protocol zijn hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Belangrijk is dat iedereen zich aan deze 
regels houdt.  
 
 

Harde voorschriften: 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dit betekent: 
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Mensen met hooikoorts 
dienen dit vooraf aan te geven. 

- Heb je ook koorts en/ of benauwdheid? Dan blijven jij en je huisgenoten thuis. Als je 
24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
- Was vaak en goed je handen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
- Schud geen handen. 
- Gebruik je gezonde verstand 

 
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat op de locatie 
beschikbaar is: 

- Desinfecterende handgel. 
- Zeep. 
- Papieren handdoekjes met afvalemmer. 
- Oppervlaktesprays. 

 
We hebben voor het naleven van de RIVM-richtlijnen en dit protocol, twee protocol-
eigenaren benoemd: Hans Heldens en Jos Vousten 
 
Zij zorgen ervoor dat: 

- Het repeteren volgens de RIVM-richtlijnen en dit protocol verloopt. 
- De stoelen volgens vast plan worden neergezet en schoongemaakt. 
- De binnenkomst en het vertrek van de muzikanten volgens de richtlijnen verloopt. 
- spatschermen geplaatst worden tussen dirigent en muzikanten. 
- De lucht in de repetitieruimte voor, tijdens en na de repetitie ververst wordt. 

 
 
 
 



 

 
Voor de muzikanten betekent dit: 
- Volg strikt de RIVM-richtlijnen en dit protocol. 
- Volg altijd de aanwijzingen van de protocol-eigenaren Hans Heldens en Jos 

Vousten, vooral bij het naar binnen gaan en verlaten van de repetitieruimte. 
- Was voor en na de repetitie je handen (desinfecterende gel beschikbaar in Het 

Brouwershuis). 
- Eet niet tijdens de repetitie. 
- Neem zelf een flesje water mee en neem het flesje ook weer mee naar huis. 
- Maak voor de repetitie thuis je instrument, lessenaar en evt. instrumentstandaard 

schoon. Dit kan met een microvezeldoekje. Gebruik geen alcohol. 
- Neem je eigen schoongemaakte lessenaar mee, samen kijken kan niet meer. 
- Vang het water uit je instrument op in je eigen handdoek en neem die na de repetitie 

weer mee naar huis.  
- Maak alleen in noodgevallen gebruik van de toiletten in Het Brouwershuis. Ga voor 

de repetitie dus eerst thuis naar het toilet. 
- Iedereen zet zijn muziekkoffer onder of naast zijn stoel, behalve de bassen. De 

bassen zetten hun koffer in de hal. 
- Dat de repetitieruimte en hal zo snel mogelijk op aanwijzing van de 

protocoleigenaren wordt verlaten. 

- Slagwerk wordt door de slagwerkers voorafgaand aan en na de repetitie 
schoongemaakt. Zij ruimen na de repetitie het slagwerk zelf op. 

- Dat, Indien nodig, nieuwe muziekstukken per email verspreid worden. Muzikanten 
dienen deze zelf te printen.  

- Dat muzikanten zich te allen tijde tijdig moeten afmelden (zeker i.v.m. stoelenplan) 
- Elke vrijdag wordt een stoelenplan voor de repetitie gemaild, zodat iedereen weet op 

welke stoel je moet gaan zitten. Het is de bedoeling dat de muzikanten met de 
laagste nummers als eerste de repetitieruimte betreden. Het verlaten van de 
repetitieruimte gebeurt in omgekeerde volgorde; eerst de stoelen met hoge 
nummers en als laatste de lage nummers. Houd 1,5 m afstand! 

- De stoelen niet verplaatst mogen worden om te voorkomen dat we niet voldoen aan 
de 2 meter afstand. 

- Hang je jas niet aan de kapstok (ook i.v.m. gasten restaurant/café), maar over je 
eigen stoel. 
 

Nawoord: 
We zijn ons ervan bewust dat dit nogal wat regels zijn, maar om te kunnen starten met het 
geven van live repeteren zijn deze regels noodzakelijk. 
 
Het bovenstaande blijft van kracht zolang er geen beleidswijzigingen komen van het RIVM 
en/of de gemeente Horst aan de Maas.  
 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
 
Bestuur Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen.  


