
PROTOCOL BESCHERMING EN VEILIGHEID LEDEN EN  
MEDEWERKERS AMATEURMUZIEKVERENIGINGEN 
(INSTRUMENTAAL/BLAZERS)  
BIJ HET HERVATTEN VAN ACTIVITEITEN/REPETITIES 

 

Protocol vastgesteld op  8 juni 2020 
 
 
● Onderstaand protocol geldt voor de gehele sector (amateur blaasorkesten en amateur symfonieorkesten),      
verenigd in de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) 
● 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. 
 

 
• Was je handen thuis voordat je vertrekt. 

 
• Neem een vochtopnemende doek mee, waarop je condens opvangt. 

 
• Je komt binnen door de hoofdingang. Bij het verlaten van de zaal gebruik je de nooddeur. 

 
• Was je handen direct bij binnenkomst op het herentoilet. 

 
• Je hangt je jas over je stoel en zet je koffer ernaast. 

 

• De stoelen worden voorafgaand aan de repetitie klaargezet op de rode stip en gereinigd.  
Slagwerkers staan in het vak achter de gele lijn. 

 
• Voor de opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten gebruik je je eigen vocht opnemende doek.  

De doek was je na iedere repetitie op 60 graden. 
Het “uitblazen” van condensvocht doe je met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen  

           ‘sproei effect’ ontstaat.  

In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’. 
 
 

• Toiletten mogen niet gebruikt worden. 
 

• Je kunt je eigen drinkbeker meenemen voor tijdens de repetitie. 

 
• In de grote zaal zijn maximaal 12 muzikanten aanwezig + dirigent. 

 
• Na de repetitie verlaat je zaal door de nooduitgang. 

  
• Tijdens, voor en na de repetities zoveel mogelijk ventileren. 

 

 
 

 
Dit is een verkorte versie van het protocol. Het uitgebreide protocol is te lezen op de website van het KNMO. 
 
 
De basisregels gelden boven alles 

 
▪ houd tijdens musiceren 2 meter afstand, anders 1,5 m. 

▪ 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; 
▪ Geef elkaar ruimte om te wennen en herinner elkaar aan de regels. 
▪ Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur. 
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