
 

Koninklijke Fanfare “De Vlaamse Leeuw”  

(opgericht in 1879) 
 
Aansluitingsnummer VLAMO: BVR/0264 (Relst) 
 
Secretaris: Jan Van Remoortel, Haachtsesteenweg 600 -- 1910 Kampenhout 
 
Lokaal: Park van Relst, Aarschotsebaan 128 -- 1910 Kampenhout 

  

1 
 

DRAAIBOEK HEROPSTART REPETITIES  
(Versie 25/8/2020) 

1. ACTIVITEITEN 
a. De repetities van de fanfare starten vanaf dinsdag 1 september 2020. 

2. DEELNAMEVOORWAARDEN 
a. Zieken (en contactpersonen) zijn niet toegelaten (gedurende 7 dagen) 
b. Risicogroepen: ouderen en personen met onderliggende medische aandoening 

worden toegelaten mits zij deze charter goed gelezen hebben en de 
verantwoordelijkheid zelf nemen om terug deel te nemen aan de repetities: charter-
hoe-veilig-de-draad-terug-opnemen-als oudere-in-onze-samenleving. Deze personen 
kunnen contact opnemen met de coronacontactpersoon over eventuele extra 
maatregelen die we voor hen kunnen nemen. 

3. DEELNEMERS 
a. Zaal “Het Park van Relst”  heeft een beschikbare ruimte van 165m² - theoretisch 

berekend kunnen wij een capaciteit van 40 personen toelaten (4m² per persoon).  
De praktische indeling van de zaal, tafels, stoelen en orkestopstelling beperkt dit 
aantal tot 20 muzikanten + slagwerk + dirigent + (eventueel) 2 zaalmedewerkers. 
(MAX 22 personen) 

b. Het corona-aanspreekpunt binnen onze vereniging is Charlotte De Cooman.  
Zij wordt hierin bijgestaan door Willy Vandereet en  zal muzikanten te woord staan 
bij eventuele vragen of opmerkingen.  
Muzikanten kunnen eventuele onveilige situaties bij haar melden.  
Contactgegevens:  

• charlotte.de.cooman@hotmail.be 

• Willy Vandereet (0479/ 70 12 75) 
c. Aangezien het max aantal toegelaten muzikanten groter is dan de gemiddelde 

opkomst op onze repetities zullen wij zoveel mogelijk voltallig repeteren. 
d. Aanwezigheden op de repetitie zullen worden genoteerd en opgevolgd door Willy 

Vandereet. 
Bij eventuele melding van ziekte kunnen de aanwezige muzikanten die in contact 
kwamen met de zieke verwittigd worden.  
Muzikanten zijn verplicht om zich in te schrijven voor elke repetitie.  
Dit kan via de website:  https://fanfaredevlaamseleeuw.be/activiteiten/ 

mailto:charlotte.de.cooman@hotmail.be
https://fanfaredevlaamseleeuw.be/activiteiten/
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Muzikanten dienen eventuele wijzigingen ten laatste door te geven op 
maandagavond voor de repetitie.  

e. Toeschouwers zijn welkom in een latere fase. 

4. TIMING 
a. De repetities vangen zoals gewoonlijk aan op 20:00 uur met een pauze van 15 min 

omstreeks 21:00 uur. De repetities worden beëindigd omstreeks 21:45 uur. 
b. Personen die later komen wordt gevraagd om voor zover mogelijk iets te laten 

weten. Tijdens het plaatsnemen van mensen die later aansluiten dient de repetitie 
volledig stil gelegd te worden terwijl de mensen die later toegekomen zijn zich met 
mondmasker naar hun plaats begeven. 

5. LOCATIE 
a. Wij repeteren in uitsluitend in de grote zaal van het “Park van Relst”.  

De orkestopstelling wordt klaargezet op basis van de ingeschreven muzikanten.  
De opstelling mag niet op eigen initiatief veranderd worden. 

b. De toiletten blijven beschikbaar. Er is een max van 1 persoon in iedere toiletruimte 
voorzien. We vragen wel om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de toiletten. 

c. De deuren staan vanaf nu continu open om een goede verluchting te bekomen. 
Tijdens de repetitie zal ook een buitendeur geopend zijn voor een goede 
luchtdoorstroming. 

6. AFSTAND 
a. De algemene regel van 1,5 meter afstand wordt gehanteerd tijdens gans de repetitie. 

Het is de verantwoordelijkheid van iedere persoon om deze regel na te leven. De 
1,5m regel geldt niet in de eigen sociale bubbel. Het is de verantwoordelijkheid van 
iedere persoon om dit zelf te bepalen en hier op een goede manier mee om te gaan. 
De organisatie heeft geen overzicht van de bestaande bubbels binnen de vereniging. 

b. Tijdens het repeteren zitten muzikanten 2m van elkaar. De opstelling wordt voor 
iedere repetitie klaargezet. Dit wordt gecoördineerd door Willy, Charlotte en André. 

c. De dirigent staat ook op 2m van de muzikanten en blijft zoveel mogelijk achter de 
donkergrijze rij tegels. Er wordt een scherm in plexiglas voorzien. Wanneer de 
dirigent zich in de zaal verplaatst dient hij een mondmasker te dragen. In de buurt 
van de dirigent wordt ook een handgeldispenser voorzien voor het uitdelen van 
muziekstukken. 
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7. CIRCULATIEPLAN 
a. De zaal wordt betreden langs de gebruikelijke ingang. Er wordt gevraagd om vanaf 

het verlaten van de voertuigen op het domein een mondmasker te dragen.  
b. Er zullen affiches geplaatst worden met aanwijzingen en de vraag om de 1,5m 

afstand te respecteren.  
Wij rekenen op de samenwerking van alle muzikanten om dit ook te garanderen bij 
doorgangen en binnen- en buitengaan. 

c. De zaal wordt verlaten via de nooduitgang. 

8. VISUALISEREN 
a. In de inkom van de zaal hangt links een metalen dispenser met handgel.  

Iedereen is verplicht om zijn handen te ontsmetten bij het binnenkomen.  
Dit is ook gevisualiseerd op een affiche. 

b. De vlamo-basisregel-affiche wordt op verschillende plaatsen duidelijk gevisualiseerd.  
c. Aan te toiletten is slechts 1 toilet beschikbaar gemaakt. Er hangen affiches om 

handen te wassen en te ontsmetten. 

9. GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPPELIJK MATERIAAL 
a. Iedereen gebruikt zijn eigen instrument / speelmateriaal. 
b. Er is een persoonlijke stoel voorzien voor elke muzikant: naam van de muzikant ligt 

op de stoel. Muzikanten mogen niet van stoel verwisselen. 
c. Stoelen en pupiters worden na iedere repetitie ontsmet.  
d. Indien gewenst mag iedere muzikant zijn eigen pupiter meenemen en terug mee 

naar huis nemen. 
e. Persoonlijk materiaal: 

I. Jassen worden niet aan de kapstok gehangen, maar worden bij de eigen 
instrumentkoffer of aan de eigen stoel gehangen. 

II. Klein koper (bugel, trompet, sax sopraan) pakt zijn instrument uit aan zijn 
persoonlijke stoel.  

III. Voor groot koper zijn tafels voorzien om hun instrument uit te pakken. Hou 
hierbij voldoende afstand. 

10. HYGIËNISCHE MAATREGELEN 
a. Iedere aanwezige volgt de algemene basisregels die uithangen in de zaal. Hiervoor 

verwijzen wij naar de vlamo-basisregels-affiche: affiche_samen_tegen_corona_fase_4 
b. Muzikanten dienen verplicht een eigen handdoek of dweil mee te nemen voor het 

opvangen van de eigen condensatie (‘zever’) uit het instrument. Na afloop van de 
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repetitie dien je deze mee te nemen in een zakje en te wassen (aangeraden op 60 
graden). Neem iedere repetitie een propere handdoek mee. 

c. Er is ontsmettende handgel voorzien op verschillende plaatsen. (Bij het 
binnenkomen, in de zaal, aan de toiletten) 

11. SOCIALE ASPECT 
a. Onze repetitie blijft nog steeds een sociale aangelegenheid. We hebben elkaar 

gemist. Niet alleen het samen spelen, maar ook het contact met elkaar. Lach, maak 
plezier en babbel dus gerust bij, maar doe dit op de veilige afstand. 

b. De drank dient bij het binnenkomen besteld te worden. Tijdens de pauze blijven de 
muzikanten zitten en wordt de drank tot bij de muzikanten gebracht. De afrekening 
van de drank gebeurt maandelijks. De drank kan genuttigd worden ter plaatse of 
buiten. Tijdens het verplaatsen in de zaal en naar buiten wordt een mondmasker 
gedragen. Buiten wordt een social distancing van 1,5 m gerespecteerd. 

c. Muzikanten mogen ook eigen drank meebrengen. Deze drank moet persoonlijk 
blijven en mag niet doorgegeven worden. 

12. NA DE ACTIVITEIT 
a. Het bestuur houdt een evaluatie na de eerste repetities. Hierbij kunnen 

bovenstaande maatregelen nog bijgestuurd worden. 
b. Iedereen wordt van de evaluatie en de mogelijke bijsturingen op de hoogte gebracht. 


