
Beste mensen we mogen elkaar na 1 juni weer ontmoeten! 
 
Zij het met de nodige restricties. 
En over die restricties, daar wil ik het graag met jullie over hebben. 
Voordat we met elkaar weer in een ruimte kunnen vertoeven om onze hobby te kunnen 
uitoefenen is het zaak dat we een aantal regels van het RIVM in acht nemen. 
Nu zult u denken daar zijn ze weer met de regels die we intussen allemaal wel kennen. 
Daar heeft u volkomen gelijk in, die regels die kennen we allemaal zo langzamerhand wel. 
 

1. Houd afstand liefst 1,5 tot 2 meter. 
2. Was regelmatig je handen. 
3. Hoest en nies in je elleboog. 
4. Schud geen handen 
5.  Blijf thuis als je verkoudheidsverschijnselen hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
 
Maar er zijn er nog een paar o.a.: 
 

1. De toiletten blijven gesloten. 
2. Er wordt geen koffie en thee geserveerd. 
3. De ruimte moet groot genoeg zijn. 

 
De eerste en laatste kan voor diverse kringen weleens een struikelblok worden. 
Bij het bepalen van de grootte van de ruimte gebruik je de vuistregel 10 m² per persoon. 
Dat betekent voor een groep van 10 personen een ruimte van 10 x 10 =100m². 
Of 8 x 12 = 96m² of 7 x 14 = 98m² of 6 x 16 = 96m² of 5 x 20 = 100m² 
Wat belangrijk is dat is dat er om de zitplaatsen voldoende vrije loopruimte is om elkaar te 
kunnen passeren zonder dat de 1,5 meter afstand in het geding komt. 
 
 
Tips: 
Neem zelf een tube desinfecterende gel mee 
Houd ramen en deuren zoveel mogelijk open. 
 
En als we dan aan al deze regels hebben voldaan dan mogen we weer gezellig tijd aan onze 
hobby besteden. 
Ik wens jullie heel veel succes en plezier. 
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