
 

Spelregels voor een veilige start met WinSpel 

Aanmelden 

1. Deelname aan de spellenmiddagen kan voorlopig alleen op basis van aanmelding. Je 

kunt je aanmelden via een speciale appgroep, uiterlijk de dag voor de spellenmiddag. 

2. Heb je nog geen interesse om mee te doen of ben je te laat of verhinderd? Geen 

probleem, je hoeft dit dan niet door te geven. Voor het overzicht houden we de appgroep 

graag beperkt tot alleen de aanmeldingen. 

3. Als je je aanmeldt voor een spellenmiddag, geef je daarmee aan dat je naar jouw weten 

niet besmettelijk bent. Je kunt je dus alleen meedoen als je de afgelopen tijd geen last 

hebt gehad van de bekende symptomen (en je gezinsleden ook niet). 

Binnenkomen en beginnen 

1. Voor de ingang van het budocentrum staat een tafel met de inschrijflijst en 

desinfectiemiddel. Voordat je naar binnengaat: eerst desinfecteren en inschrijven. 

2. Op de grond zijn looproutes aangegeven en lijnen om afstand te houden bij de balie met 

snacks. Zorg ervoor dat je rekening houdt met die belijning en de looprichting volgt. 

3. Houd je tijdens de spellenmiddag zo goed als mogelijk aan de anderhalve meter 

afstand. Dit kan lastig zijn tijdens het spelen van een spel, maar wees je bewust van de 

ruimte om je heen. Een mondkapje gebruiken mag, maar verplichten we niet. 

4. De tafels en stoelen zijn schoongemaakt en in een vaste opstelling klaargezet. De 

opstelling zorgt ervoor dat we genoeg afstand houden en niet met teveel mensen in één 

ruimte zitten. Ga dus niet schuiven met de tafels of stoelen. 

5. In de kantine is een beperkt aantal zitplekken. Bij voorkeur zitten we buiten, met slecht 

weer zitten we verspreid over de kantine, de bovenverdieping en evt de STOA ruimte. 

6. Blijf niet wachten totdat iedereen er is voordat je een spel kiest. Om te voorkomen dat 

iedereen dicht op elkaar gaat staan, vragen we je zo snel als het lukt samen een spel te 

kiezen en te gaan zitten. 

Spelkeuze 

Zorg ervoor dat je geen spellen kiest waarin je: 

1. Direct lichamelijk contact hebt (zoals Happy Salmon of Nyctophobia) 

2. Makkelijk luidruchtig wordt of snel moet bewegen (zoals Meeple Circus of 30 Seconds) 

3. Alleen met een grotere groep kan spelen. Er passen maximaal 4 spelers aan een tafel. 

Hygiëne 

1. Op elke tafel liggen desinfectiedoekjes. Zorg ervoor dat je jouw plek aan de tafel en je 

stoel na gebruik afneemt met zo’n doekje. (ook als je ergens anders gaat zitten) 

2. Bij de toiletten liggen dezelfde doekjes, gebruik deze om de deurklinken en de kraan te 

desinfecteren na het toiletgebruik.  

3. Op de balie en bij de ingang staat een pompje desinfectiemiddel. Voel je vrij om deze 

tussendoor te gebruiken, maar gebruik het in elk geval voor binnenkomst en voor het 

gebruik van de pennen. 


