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HARMONIE KATWIJK 
Corona Protocol voor repetities in de kleine Joannes 
Datum: 10-06-2020 
 

 
Repetities binnen  

Voor het weer opstarten van de repetities van het grote orkest en het leerlingenorkest houden wij ons 
aan het protocol wat door de KNMO is opgesteld: 

volgens de KNMO: 

In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de nog van kracht zijnde maatregelen zoals 
weergegeven in de modelverordening van de Veiligheidsregio (m.n. artikel 2.1 lid 1 en artikel 2. 1 f, eerste 
lid). Deze artikelen geven o.a. voorwaarden weer waaronder en met hoeveel personen een samenkomst 
mag worden georganiseerd. De Rijksoverheid heeft in afstemming met o.a. KNMO bekendgemaakt dat het 
voor blazers weer toegestaan is om de activiteiten in de binnenruimte per 1 juni 2020 te hervatten met 
toepassing van een protocol dat is gebaseerd op de Duitse onderzoeken en is afgestemd met de 
brancheorganisatie. De KNMO heeft vervolgens in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse 
Orkesten en met advies van relevante partijen een modelprotocol opgesteld. Het protocol omvat de 
minimale vereisten waaraan moet worden voldaan om de activiteiten in de binnenruimte te hervatten. 
mede Het protocol zal voorzien worden van updates als er aanpassingen zijn van de generieke 
maatregelen en versoepelingen. 

Samenvattend: 
● Activiteiten van blazers binnen kunnen hervat worden op basis van het goedgekeurde protocol; 
● De generieke maatregelen op basis van de model noodverordening per Veiligheidsregio blijven 
onverminderd van kracht; 
● Om de activiteiten te hervatten dient er een verplicht protocol toegepast te worden. Het model-protocol 
KNMO bevat de minimale vereisten waaraan dit protocol dient te voldoen; 
● Afstemming/overleg met de gemeenten over het hervatten van activiteiten is aan te bevelen echter niet 
verplicht. 

We zijn bekend met het feit dat er steeds vaker publicaties beschikbaar komen die wisselende informatie 
bevatten. In dit protocol is uitgegaan van de onderzoeken zoals aangegeven door het Outbreak 
Management Team. Ook is het onmogelijk om een algemeen protocol op te stellen dat voor iedere 
specifiek situatie van toepassing is. Wij blijven dan ook een beroep doen op het de dialoog binnen de 
verenigingen, ook met dirigenten/instructeurs en het gezond verstand om de activiteiten te hervatten. 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels 

• Gebruik je gezonde verstand! 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, 
mag je weer muziek maken 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact 

• Wanneer er tijdens de repetitie klachten ontstaan zoals: neus-verkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. 
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• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
• Ga voordat je naar de vereniging vertrekt thuis naar het toilet. 
• Was thuis je handen met water en zeep voor en na bezoek van de repetitie. 
• Vermijd het aanraken van je gezicht. 
• Schudt geen handen. 
• De toiletten graag alleen in noodgevallen gebruiken. Spoel na gebruik met gesloten deksel en 

gebruik niet de urinoirs. 
• Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. 

Geef elkaar ruimte om te wennen. 
• Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur. 
• Zorg dat je (en evt. je ouders) goed op de hoogte bent van de regels. 

 
Voor de repetitie: 

1. Val je in een risicogroep en/of vind je het niet verantwoord te komen, meld je dan af bij de 
secretaris en blijf thuis. 

2. We hebben leden die in meer of mindere mate in een risicogroep vallen. Denk dus niet alleen aan 
jezelf.  

3. De leden zullen vooraf verklaren dat zij geen klachten hebben en zich bij de secretaris inschrijven 
voor de repetitie. Bij binnenkomst zal een check worden gevoerd om te bepalen of een bezoek 
risico’s oplevert en om de leden op de regels te wijzen. Voor de leerlingen geldt dat ze zich bij 
Monique aan- en afmelden. 

4. De blaasinstrumenten dienen vóór de repetitie en na de repetitie thuis schoongemaakt te 
worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden. 

5. Nieuwe muziek wordt via de mail verstrekt. Iedereen dient zijn eigen exemplaar zelf uit te printen 
of te downloaden. 

 
Klaarmaken repetitieruimte: 

6. Maximaal 30 personen mogen binnen repeteren. De dirigent geldt als personeel en telt niet mee 
in het maximale aantal. 

7. Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel 
aangehouden. Alle benodigdheden, zoals stoelen, lessenaars, standaards e.d. worden door 
aangewezen personen, klaargezet en vooraf gereinigd. 

8. Het slagwerk wordt door de slagwerkers zelf klaar gezet en ook weer opgeruimd. 
9. Gerrit Stuivenberg en Jacco van Stenis zullen de stoelen voor de repetities van het grote orkest 

klaarzetten en weer opruimen. 
10. Monique van Rijn zet de spullen klaar voor het leerlingenorkest. 
11. Tijdens de eerste repetitie zullen we bekijken waar extra schotjes noodzakelijk zijn.  
12. We zullen in 2 sessies van elk een uur repeteren. Hierbij is het orkest in 2 vergelijkbare 

bezettingen opgedeeld zodat we nog steeds een heel stuk kunnen spelen. (zie bijgevoegde 
opstelling waarop aangegeven is waar je zit).  

13. Tussen deze twee sessies is een half uur ruimte om de leden tijd te geven om in en uit te pakken 
en de ruimte te reinigen en te ventileren.  

14. Alcohol om te reinigen is aanwezig in de repetitieruimte. 
 
Aankomst bij repetitie: 

15. Komt niet meer dan 10 minuten voor jouw repetitie bij de zaal aan. 
16. Je mag pas naar je plek als de zaal gereed is gegeven.  
17. Loop bij binnenkomst direct naar je plek en pak daar je spullen uit (ga niet heen en weer lopen). 

Koffer blijft naast je stoel (uitzondering zijn de bassen – deze pakken hun spullen uit in onze 
ruimte naast de zaal). Zie hiervoor bijgevoegd loopschema. 

18. Ga niet uitgebreid staan praten met anderen.  
19. Buiten en in de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het in- 

en uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en weggaan. 
20. Alleen mensen die zich van te voren hebben aangemeld mogen naar binnen. Ouders en andere 

belangstellenden wachten buiten. 
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Tijdens de repetitie: 

21. Condens wordt tijdens de repetitie opgevangen op een meegenomen vocht opnemende 
(hand)doek. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze doekjes. De 
oppervlakte waar condens vocht op terecht komt wordt door de bespeler zelf schoon gemaakt. 
De handdoek gaat mee naar huis en wordt daar gereinigd. “Uitblazen” geschiedt met zo min 
mogelijk adem of luchtdruk zodat geen sproei effect ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de 
zwaartekracht het werk met kleine schudbewegingen. 

22. Ruil geen instrumenten, accessoires en ander materiaal (ook geen bladmuziek). 
 
Na de repetitie: 

23. Na afloop van de repetitie zal men direct vertrekken via de uitgang. Zie hiervoor bijgevoegd 
loopschema.  

24. De bar mag niet open. Neem zelf iets te drinken mee. Afval gaat weer mee naar huis! Eten wordt 
afgeraden. 

 
 
Repetitieschema donderdagavond: 
18:00-19.15 uur Leerlingenorkest in de grote zaal (inclusief 15 minuten pauze) 
19:45-20:45 uur Eerste helft orkest (zie opstelling #1 hieronder) 
21:15-22:15 uur Tweede helft orkest (zie opstelling #2 hieronder) 
 
Repetities buiten 
 
We zullen bekijken, wanneer het weer het toelaat, of er mogelijkheden zijn om met het hele orkest buiten 
te repeteren. Wanneer dit het geval is zal het bestuur dit uiterlijk een dag van te voren melden. Ook hier 
gelden de bovenstaande regels en is het niet toegestaan dat er publiek is. 
 
Ensemble spel – Groepsrepetities 
 
Op de dinsdagavond is de zaal beschikbaar voor groepsrepetities of ensembles. Wanneer hiervoor 
interesse is dient dit bij de secretaris gemeld te worden om hiervoor een tijdstip en de regels af te speken. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over het protocol dient men contact op te nemen met de secretaris: 
Jacco van Stenis, M. 06 - 4315 4104 of via secretaris@harmoniekatwijk.nl 
Vragen vanuit de leerlingen/ouders kunnen gesteld worden aan: Monique van Rijn, M. 06 - 1790 7512 

Opstelling Leerlingenorkest 
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Opstelling #1 half orkest 

 
 
 
Opstelling #2 half orkest 
 

 
Loopschema 

 
 


