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Dalfsen, 11 juni 2020  
 
Betreft: Informatie en protocol repetities blaasafdelingen 
 
Beste leden en leiding,  
  
De KNMO heeft ons geïnformeerd dat het weer mogelijk is om met 30 mensen samen te komen om 
te repeteren, mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (waaronder 1,5 meter afstand en 
2 meter afstand voor blazende musici).  
Inmiddels hebben via de KNMO bericht gekregen dat we in De Vier Gezichten weer repetities aan 
kunnen bieden voor de fanfare, leerlingenorkest en Vechtboerties op de manier zoals omschreven in 
het opgestelde protocol. Dit gaat in per zaterdag 13 juni 2020.  
 
Uiteraard nemen we voorzorgsmaatregelen om op verantwoorde wijze repetities aan te bieden in 
overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. 
In bijlage 1 vinden jullie een protocol voor het hervatten van de repetities voor de blaasafdelingen en 
in bijlage 2 een plattegrond van De Vier Gezichten met instructies. We vragen je deze brief dan ook 
goed te lezen en je te houden aan het protocol. Mocht je na het lezen hiervan nog vragen of 
opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. 
 
Deze brief en protocol zien uitsluitend toe op de repetities van de fanfare, leerlingenorkest en 
Vechtboerties. Het gebruik van De Vier Gezichten is anders dan door leden, op hun repetitietijd, niet 
toegestaan.  
 
Neem geen waardevolle spullen mee naar De Vier Gezichten. 
 
Omdat ieders gezondheid het belangrijkst is, blijven we de berichtgeving en adviezen van de regering, 
RIVM, KNMO en gemeente Dalfsen volgen. Om de repetities op verantwoorde wijze te laten verlopen 
is de medewerking van iedereen noodzakelijk. 
 
Het door leden laten deelnemen aan de repetities in De Vier Gezichten is uiteindelijk de eigen keuze 
van ieder lid. Eventuele vragen/overleg kunnen gesteld worden aan: 
Leerlingenorkest – Gizanne Lubbers – jeugd@excelsiordalfsen.nl – 06-39840935 
Fanfare – Carolien Dijk – fanfare@excelsiordalfsen.nl – 06-20088409 
Vechtboerties – Olaf Bergman – voorzitter@excelsiordalfsen.nl – 06-53636048 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Excelsior Dalfsen 
 
Pascalle Noordegraaf 
Secretaris  

Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning 
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BIJLAGE 1 - PROTOCOL REPETITIES FANFARE, LEERLINGENORKEST EN 
VECHTBOERTIES 
De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze 
repetities aan te bieden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen.  
We doen een beroep op ‘gezond verstand’. Iedereen kan redelijkerwijs beoordelen of een situatie tot 
een verhoogd risico kan leiden. 
 Het protocol is van toepassing en verplicht voor het hervatten van activiteiten voor orkesten met 

blazers naar aanleiding van het advies van het OMT en het besluit van de Rijksoverheid. 
 Het protocol voor het hervatten van de activiteiten is van toepassing op binnen activiteiten voor 

zowel personen tot 18 jaar als personen vanaf 18 jaar (dus voor jeugd en volwassenen).  
 Onderstaand protocol is specifiek gericht op de muzikale orkestactiviteiten in de binnenruimte 

met toepassing van de algemeen geldende regels op samenkomsten in openbare gebouwen c.q. 
culturele instellingen per 1 juni 2020. Vanaf 1 juni 2020 is er geen algemeen 
samenscholingsverbod meer in de openbare ruimte. Buitenactiviteiten zijn dan dus ook voor 
volwassenen in groepen toegestaan, mits zij 1,5 meter afstand houden. Evenementen 
(vergunning plichtig) zijn vooralsnog wel verboden tot 1 september 2020. Een evenement wordt 
omschreven als een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen. Bij 
buitenrepetities of -lessen is het dan ook belangrijk om te voorkomen dat er publiek ontstaat. 

 Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand.    
 Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond 

verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.  
 

Algemeen 
 Middels dit protocol (welke ook op de website van de vereniging wordt geplaatst), de instructie in 

De Vier Gezichten en gesprekken met de dirigent zorgen we voor heldere communicatie over 
veiligheids- en hygiënemaatregelen richting dirigent en leden.  

 Regels hangen aan de buitenkant van de repetitieruimten/concertzaal waar wordt gerepeteerd 
(hierna: ‘repetitieruimte’) en worden binnen herhaald.  

 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. Bij twijfel blijf je ook thuis.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de repetitie.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact.  

 Mocht een lid of de dirigent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar De Vier 
Gezichten te komen, dan communiceren zij dat naar de contactpersoon van de afdeling.  

 Iedereen houdt zich aan de algemeen geldende RIVM-richtlijnen. 
 De repetities van de fanfare vinden iedere maandagavond plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur 

zonder pauze 
 De repetities van het leerlingenorkest vinden iedere maandagavond plaats van 18.30 uur tot 

19.15 uur.  
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 De repetities van De Vechtboerties vinden iedere zaterdagavond plaats van 18.30 uur tot 19.30 
uur.  

 Er mogen maximaal 30 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn in De Vier Gezichten ten tijde 
van de repetitie mits er 2 meter afstand gehouden kan worden tussen blazers en 1,5 meter voor 
niet blazers. 

 Iedereen houdt buiten de repetitie 1,5 afstand tot elkaar in de repetitieruimte, maar ook in de 
gang. 

 de afstand tussen de musici tijdens het musiceren/blazen is altijd 2 meter. 
 bij het elkaar passeren wenden wij het hoofd af wordt er niet onnodig veel gepraat in de gang 
 de dirigent en bestuursleden zijn bevoegd leden aan te spreken en te corrigeren indien nodig 
 ook leden spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en bij overtreding van de hygiëne en 

afstandsregels. 
 Per week willen we weten welke leden er wel of niet komen repeteren. Ieder lid moet per 

repetitie tijdig doorgeven of hij/zij wel of niet aanwezig is aan de contactpersoon van de 
betreffende afdeling. Op die manier kan er rekening gehouden worden met het maximale aantal 
leden in de grote zaal conform de 2 meter afstand.  

 Fanfareleden en leerlingenorkest geven z.s.m. voor de volgende repetitie aan of zij wel of niet 
aanwezig zijn, maar uiterlijk maandag 12.00 uur. Op basis hiervan beoordeeld het bestuur of de 
gehele groep aanwezig kan zijn of niet. (in het laatste geval gaan we de groep opsplitsen) 

 De Vechtboerties melden vooraf in de groepsapp of zij wel of niet aanwezig zijn.  
 De groepen leerlingenorkest en De Vechtboerties zijn altijd klein genoeg om de repetitie door te 

laten gaan. 
 Ieder lid die komt repeteren moet van te voren aangeven dat hij/zij geen klachten heeft. 
 De leden volgen aanwijzingen van de dirigent en contactpersoon van de afdeling (of aanwezig 

bestuurslid) op. 
 Er is geen (gemeenschappelijke) pauze. Ieder lid neemt eventueel eigen drinken mee voor tijdens 

de repetitie. Na afloop van de repetitie gaat iedereen direct naar huis. 
 

Hygiëne instructie 
 Was je handen zowel voor de repetitie als na de repetitie bij thuiskomst.   
 Eet niet tijdens de repetities.  
 Bij binnenkomst wast ieder lid en de dirigent eerst zijn/haar handen bij de wasbak in de hal.  
 De hygiëne-instructies en het protocol hangen duidelijk zichtbaar in De Vier Gezichten.  
 De hygiënemaatregelen worden gecontroleerd door de dirigent en contactpersoon van de 

afdeling of aanwezige bestuursleden. Zij houden toezicht op het feit dat men handen wast, 1.5 
meter afstand bewaard, er geen materialen uitgewisseld worden etc. De mensen die de zaal op- 
en afbouwen controleren op die momenten de hygiënemaatregelen.  

 We volgen in De Vier Gezichten de looproute volgens bijlage 2. 
 Mensen die geen lid zijn van de betreffende afdeling mogen De Vier Gezichten niet betreden.  
 De leden houden zich strikt aan de repetitietijd, komen niet te vroeg en gaan direct na de 

repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact.  
 Bij aankomst, na het handen wassen, gaat ieder lid op zijn/haar plek zitten met instrument. Het 

lid bespeelt dit instrument deze hele repetitie. Er wordt dus niet gewisseld. 
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 iedereen gedesinfecteerd zijn/haar betreffende instrumentarium voorafgaand aan de repetitie. Je 
kunt voor je instrument gebruik maken van een microvezeldoekje.   

 Voor ieder lid is per orkestactiviteit een vaste stoel en een vaste lessenaar plus eventuele 
specifieke persoonsgebonden hulpmiddelen beschikbaar, die tijdens de repetitie niet onderling 
kunnen worden uitgeruild (dempers etc.). Lessenaars die door leden zelf worden meegenomen 
naar de repetitie dienen voor gebruik gereinigd te worden. 

 Stoelen, lessenaars en andere hulpmiddelen die reeds in de repetitieruimte aanwezig zijn en daar 
ook achterblijven na de repetitie worden voorafgaand aan en na afloop van iedere activiteit 
gereinigd door degene die gebruik heeft gemaakt van dit materiaal (dus ieder lid reinigt voor en 
na de repetitie zijn eigen ‘plek’).  

 Iedere musicus/lid werkt alleen met zijn eigen instrument c.q. het aan hem/haar beschikbaar 
gestelde instrumentarium.  

 Bij instrumentarium/hulpmiddelen die binnen een groep moeten worden gedeeld (slagwerk) 
wordt het instrumentarium voorafgaand en na afloop van iedere orkestactiviteit gereinigd. 
Reiniging wordt gedaan door de leden die het instrumentarium/hulpmiddelen gebruiken. Tijdens 
de repetitie wordt instrumentarium niet gewisseld.  

 Instrumentarium dat wordt klaargezet voor repetitie voor gebruik door musici (bijvoorbeeld: 
stoelen, lessenaars, slagwerk) wordt uitsluitend met handschoenen aangeraakt. Ook dit 
instrumentarium wordt voorafgaand aan en na afloop van iedere orkestactiviteit gereinigd.  

 Instrumentarium en/of hulpmiddel dat te zwaar/groot is om door één persoon te worden 
verplaatst, mag alleen worden verplaatst of opgeborgen door zogenaamde ‘tilkoppels’. Dit zijn 
vaste koppels vrijwilligers/leden die al het noodzakelijke til- en verplaatswerk verrichten. Zij 
worden ten aanzien van ziekmeldingen of lichte gezondheidsklachten van henzelf of in hun 
thuissituatie behandeld als ‘één persoon’ (dus: bij gezondheidsklachten van de een, zal ook de 
koppelgenoot automatisch als ‘met gezondheidsklachten’ worden aangemerkt).  

 Ieder lid verzorgd bij nieuwe muziek zijn/haar eigen partijen op papier of digitaal. Dit wordt niet 
verstrekt door de bibliothecaris of dirigent. 

 Tijdens de repetitieavonden zijn de andere leslokalen niet toegankelijk. 
 Na de repetitie pakt ieder lid zijn/haar persoonlijke spullen en verlaat hij/zij De Vier Gezichten.  
 Ga voor de repetitie thuis naar het toilet. Bij hoge nood is er één toilet beschikbaar. 
 Handdoeken worden bij het toilet niet gebruikt, gebruik in bij het toilet papieren 

wegwerphanddoekjes. Het toilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel. 
 Er mogen geen jassen/vesten/truien o.i.d. aan de kapstok gehangen worden.  
 Dirigent en leden onderling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Tijdens de 

repetitie is dit voor blazende musici 2 meter. Het van dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is 
dus niet toegestaan.  

 Ook de dirigent houdt tijdens de repetitie 2 meter afstand ten opzichte van de meest nabije 
musicus/lid. 

 Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een 
blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van 
condens vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens 
vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek 
wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.   
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 `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’.   

 Bij de orkestopstelling voor blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 2 meter 
rond het midden van iedere stoel. Voor niet-blazers wordt rekening gehouden met een vrije 
ruimte van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel. 

 Leden/musici uit hetzelfde gezin/familie zijn uitgezonderd van de 2-meter/1,5 meter regel.  
 De afstanden (2 meter/1,5) meter hebben betrekking op de afstanden tussen personen 

(musici/leden) en niet tot de afstand van de muur van de repetitieruimte.  
 Voor het bepalen van de afstand van 2 meter tussen blazers (1,5 meter niet blazers) gaat het om 

een cirkel van 2 meter (blazers) rond de stoel waarbij er overlap is van ‘cirkels’.   
Voor de duidelijkheid onderstaande voorbeeld:  

 
 Iedere muzikant maakt zijn plek na afloop van de repetitie schoon. Hiervoor zijn 

wegwerpschoonmaakdoekjes beschikbaar. 
 De repetitieruimte wordt extra schoongemaakt door de vaste schoonmaak. 
 gebruik voor het reinigen van jouw instrument geen alcoholhoudende middelen (daar kan je 

instrument niet tegen) maar bijvoorbeeld een microvezeldoekje 
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Maximaal aantal personen / luchtcirculatie  
 De repetitieruimte wordt voorzien van verse lucht door de voordeur open te zetten. De 

mechanische luchtafzuiging staat aan (dit is geen airconditioning) 
 Zowel voor als na de repetitie wordt de repetitieruimte gezuiverd met buitenlucht door het open 

zetten van de ramen en deuren. 
 De deur van de grote zaal blijft open staan gedurende de repetitie.  
 Bij betreden van De Vier Gezichten houdt je altijd 1,5 meter afstand van jouw voorganger. Lukt dit 

niet dan wacht je buiten tot je wel naar binnen kan. 
 Zorg ervoor dat je niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de repetitietijd aanwezig bent. 
 Indien je met de auto komt laat dan zo veel mogelijk je koffer/tas e.d. in de auto zodat de 

beschikbare ruimte binnen optimaal benut kan worden. 
 Ouders wie hun kinderen brengen mogen hun kind afzetten, maar De Vier Gezichten niet 

betreden. 

 
Gedragsinstructie voor leden  
 Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op 

www.rijksoverheid.nl/coronavirus.   
 De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:   

▪ houd 1,5 meter afstand 
▪ schud geen handen 
▪ was de handen regelmatig met zeep of alcohol 
▪ hoest en nies in de elleboog 
▪ gebruik papieren zakdoekjes 

 blijf thuis als:  
▪ je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging; of  
▪ iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.  

 Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen;  
 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.   
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BIJLAGE 2 – PLATTEGROND EN INSTRUCTIES REPETITIES FANFARE, 
LEERLINGENORKEST EN VECHTBOERTIES 
 
Rood 
Je komt binnen via de hoofdingang. Je loopt naar de wastafel (nr. 1 op de plattegrond) en wast je 
handen volgens de aangegeven instructies. Je loopt vanaf de wastafel naar de grote zaal en zoekt je 
eigen plek op aangeven van de dirigent. 
 
Blauw 
De slagwerkers lopen na het handenwassen via de trap naar de instrumentenkamer voor de nog 
benodigde instrumenten. Let erop dat er maximaal 1 persoon boven is! Dit in verband met het elkaar 
niet tegen kunnen komen op de trap. Je wacht op de aangegeven plaats (nr. 2 op de plattegrond). Als 
je beneden komt, volg je aangegeven route om de benodigde spullen in de grote zaal te zetten.  
Na de repetitie ruimen dezelfde slagwerkers de benodigde spullen weer op. Ook nu is er maximaal 1 
persoon boven en wordt er gewacht op de aangegeven plaats (nr. 2 op de plattegrond).  
 
Groen 
Als de repetitie is afgelopen ga je rechtstreeks via de groene lijn terug naar de hoofdingang en verlaat 
je het gebouw.  
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Instrumentenkamer 


