
Corona Protocol 

Voor de 12de mineralen- en Fossielenbeurs 

te De Bilt zondag 19 september 2021 en 

De 1ste Mineralen-, Fossielen- en Sieradenbeurs te 

Leiden zondag 7 november 2021 

Contact adres voor vragen: bas.oudewortel@gmail.com 

 

Inleiding 

Op zondag 19 september hoopt de Lapidaristen Vereniging Midden Nederland te De Bilt 

voor de 12de keer de jaarlijkse indoor markt Mineralen- en Fossielenbeurs te realiseren. 

Daarnaast hopen wij ook in Leiden de 1ste indoor markt Mineralen-, Fossielen- en 

Sieradenbeurs te realiseren op zondag 7 november. 

Het Sars Covid 19 virus heeft de manier van samenleven en samenwerken in de openbare 

ruimte veranderd, in ieder geval tot het uitrollen van de vaccins is geïmplementeerd, zal de 

anderhalve meter samenleving van kracht zijn. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee 

en benodigd een slimme en met elkaar afgesproken manier van werken om besmettingen zo 

veel mogelijk te voorkomen. Middels dit protocol, dat geschreven is op basis van het 

inmiddels door de Landelijke Overheid en het RIVM goedgekeurde protocol voor 

professionele vakbeurzen en  congressen van onder andere VNU Exhibitions te Utrecht en de 

RAI vereniging te Amsterdam, wordt er zoveel mogelijk in het werk gesteld om de veiligheid 

van standhouders, leveranciers, bezoekers en vrijwilligers te waarborgen. 

Hieronder volgt een lijst van procedures en werkmethodieken welke tijdens de 

evenementen te De Bilt en Leiden zullen worden uitgevoerd, gecontroleerd en nageleefd. 

 

Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen 

uit dit protocol naleeft en actief aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk. 

 

Uitgangspunten protocol 

Uitgangspunt voor dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM 

en de Nationale overheid zijn vastgesteld op het moment van publiceren. Het protocol is 

beoogd als algemeen kader voor het veilig organiseren en bezoeken van de beurzen in De 

Bilt en Leiden. 
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Uitwerking 

Algemene Richtlijnen 

De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle standhouders, organisatoren, 

vrijwilligers, accommodatie, toeleveranciers en bezoekers van de Mineralen- en 

fossielenbeurs in De Bilt en Leiden: 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 

• Zorg voor goede hygiëne maatregelen 

o Was regelmatig de handen en desinfecteer 

o Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

o Gebruik voor het snuiten papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg 

o Schud geen handen 

• Blijf thuis bij lichte verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts 

• Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts of lichte verkoudheidsklachten 

 

Entree standhouders en opbouwcrew 

 Aan de achterzijde van de grote zalen in De Bilt en Leiden wordt de nooduitgang 

opengesteld voor de standhouders en de opbouwcrew. De breedte van de nooddeuren zijn 

ruim genoeg om de anderhalve meter afstand te garanderen. De opbouwcrew werkt voordat 

de standhouders arriveren en zijn niet meer aanwezig als de standhouders voor het inrichten 

van hun tafels binnenkomen. Op de dag van de beurs komen alle standhouders via de 

hoofdingang naar binnen. 

 

Entree bezoekers 

Alle bezoekers komen via de hoofdingang binnen. De bezoekers worden met diverse borden 

en stickers op de vloer en aan de wanden op de hoogte gesteld van de veiligheidsregels. Via 

een eenrichtingssysteem uitgebeeld met pijlen op de vloer worden de bezoekers naar de 

grote zaal geleid. Voor de ingang naar de grote zaal bevind zich de ticketverkoop. Via 

bedrukte tape en signing op de vloeren worden wachtplekken op anderhalve meter afstand 

aangeduid. De ticket verkopers bevinden zich achter een kuchscherm met intercom systeem. 

Betaling van de tickets verloopt contactloos via pinautomaat. Tickets zijn speciaal voor het 

evenement gedrukt en behoeven niet meer gescheurd of gecontroleerd te worden, zodat de 

anderhalve meter afstand gegarandeerd blijft.  

 

Toegang tot de grote zaal in De Bilt en Leiden 

Bij betreding van de grote zaal wordt door middel van grote stickers op de vloer nogmaals 

aandacht gevraagd voor het anderhalve meter afstand houden in de zaal. Daarnaast bevind 

zich op de vloer een sticker met pijlen en de tekst “rechts houden aub”. 

 



De grote zaal in De Bilt en Leiden 

In de grote zaal in de Bilt, welke 27 meter bij 47 meter groot is, met een plafond hoogte van 

circa 15 meter, zijn voor de bezoekers gangpaden gecreëerd die minstens drie meter breed 

zijn. De grote zaal in Leiden, welke 35 meter bij 52 meter groot is, heeft een plafond hoogte 

van 7 meter. Ook in deze zaal zijn voor de bezoekers gangpaden gecreëerd die minstens drie 

meter breed zijn. Middels pijlstickers op de vloeren wordt er een tweerichtingsverkeer 

ingesteld. De bezoekers dienen rechts te houden op de looproute. De anderhalve meter 

afstand wordt door de drie meter brede gangpaden gerealiseerd. Voor de bezoekers is er 

een aparte uitgang gerealiseerd die het vertrekkende publiek niet meer langs de ingang van 

de grote zaal voert. Op deze manier komt binnenkomend publiek en vertrekkend publiek 

niet meer met elkaar in aanraking. In de grote zaal is een luchtverversingssysteem actief 

welke aanwezige lucht afzuigt en verse niet gerecirculeerde lucht van buiten naar binnen 

voert. Dit gaat de ophoping van aerosolen in de ruimte tegen. De standhouders bevinden 

zich te allen tijde achter de stand op anderhalve meter afstand van de bezoekers. 

Standhouders bevinden zich op een eigen eiland met ruim voldoende ruimte tussen de 

standhouders onderling en komen op die manier niet in contact met bezoekers. Voor 

standhouders die dat willen zijn mondmaskers aanwezig die door de organisatie gratis 

worden verstrekt. Voor de vrijwilliger die de determinatie van mineralen en gesteenten 

uitvoert voor de bezoekers is een kuchscherm met intercom systeem aanwezig. Bezoekers 

die mineralen of gesteenten willen laten controleren blijven op die manier op een veilige 

afstand van de vrijwilliger. Vrijwilligers van de organisatie lopen in de ruimte rond om 

mensen aan te spreken op het anderhalve meter afstand houden en om andere vragen te 

beantwoorden. Al deze vrijwilligers zijn duidelijk herkenbaar aan de kleding die zij dragen. 

Voorts houden de vrijwilligers het bezoekersaantal in de zaal in de gaten, zodat het aantal 

bezoekers niet boven de 100 personen uitkomt. Het is de ervaring van de organisatie van de 

afgelopen jaren, dat de bezoekers verspreid over de gehele dag binnenkomen en na 

ongeveer een uur het gebouw weer verlaten. Het aantal bezoekers dat zich op elk gegeven 

moment in de grote zaal bevind, heeft de afgelopen jaren nooit de 80 personen overstegen. 

 

Toiletruimtes zalencentrum De Bilt en Leiden 

Buiten de grote zaal in de café ruimte van het zalencentrum bevinden zich voor dames, 

heren en minder validen de toiletruimtes. Ook voor deze toiletruimtes gelden bijzondere 

Corona maatregelen. Zo wordt het aantal bezoekers van de toiletten in De Bilt geregeld via 

een zogeheten stoplichtsysteem. De toiletruimte in Leiden is totaal 32 toiletten groot. 

Afstand kan daar eenvoudig gerealiseerd worden. Daarnaast bevinden zich in de 

toiletruimtes alcoholgel dispensers en verder kunnen de bezoekers contactloos de handen 

wassen met water en zeep en drogen middels een Dyson luchtsysteem. 

 

Afronding 

Met bovenvermelde aanpassingen en procedures worden de richtlijnen van de RIVM 

nageleefd en kan er op anderhalve meter afstand van elkaar worden bewogen in de ruimte. 

De organisatie hoopt hiermee de omstandigheden te creëren die zorgdragen voor een veilig 

beurs bezoek van onze bezoekers, standhouders en vrijwilligers en een succesvolle editie 

van de Mineralen en fossielenbeurzen in De Bilt en Leiden. 


