Federatie Gelderse
Midwinterhoorngroepen

Midwinterhoorn en COVID-19
Richtlijnen voor de leden van de Vereniging Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen.

Inleiding.
Het Corona-virus is sinds maart jl. actief in Nederland en nog steeds weet niemand hoe dit virus moet
worden bestreden. Daarom zijn er door de overheid maatregelen genomen om de besmettingen door
dit virus zo veel als mogelijk te beperken. In het dagelijks leven worden we hiermee voortdurend
geconfronteerd. En het ziet ernaar uit dat dit nog wel even zal voortduren.
In het voorjaar en de zomer was het nog niet zo relevant, maar nu het nieuwe Midwinterhoornseizoen
zich aandient, krijgen we als Midwinterhoornblazers en bouwers ook met deze maatregelen te maken.
Wat mogen we wel en wat moeten we beslist niet doen.
Door de overheid wordt de midwinterhoorn ingedeeld bij de blaasinstrumenten. Hiervoor gelden extra
en speciale regels, zoals aangegeven in het “Protocol voor de instrumentale amateurmuzieksector”,
versie 08092020, van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).

https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Protocol-9-september-2020.pdf
De samenhang van de richtlijnen in het KNMO model protocol creëert juist een zo verantwoord
mogelijke situatie. Als alleen die richtlijnen die van pas komen worden toegepast, is er kans op een
verhoogd risico. Bijvoorbeeld: wel de afstand verkleinen, maar niet regelmatig en goed ventileren,
verhoogt de risico’s. Of het niet zo nauw nemen van de benodigde hygiëne maatregelen.
Als Federatie volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zien het als onze taak om te zorgen dat
onze leden over de juiste informatie beschikken om ons immaterieel erfgoed op een verantwoorde
wijze te kunnen beoefenen en te kunnen uitdragen.
Midwinterhoornblazen
Algemene aandachtspunten
o Blaas bij voorkeur niet direct in de richting van het publiek of collega blazers
o Zorg voor een minimale afstand van 2,0 m tussen de beker van je hoorn en andere personen
o Geef je midwinterhoorn niet ter bezichtiging uit handen
o Laat anderen of omstanders niet op je midwinterhoorn blazen (ook niet met eigen happe)
o Leen je midwinterhoorn niet uit
o Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik.
Midwinterhoornblazen in inpandige ruimtes (Lessen/oefenen en optredens)
Speciale aandacht is hier benodigd voor
o Gedragsinstructies voor de aanwezigen
o Registratie aanwezigen
o Maximaal toegestane aantal personen
o Minimale afstand van 1,5 m tussen personen
o Minimale afstand van 2,0 m tussen beker van de midwinterhoorn en andere personen
o Looproutes voor het binnenkomen en het vertrekken
o Voldoende luchtcirculatie en luchtverversing
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Hygiëne-instructies en hygiëne-voorzieningen
Specifieke horeca-richtlijnen

Midwinterhoornblazen in de open lucht (al dan niet overdekt)
Speciale aandacht is hier benodigd voor
o Gedragsinstructies voor de aanwezigen
o Maximaal toegestane aantal personen
o Minimale afstand van 1,5 m tussen personen
o Minimale afstand van 2,0 m tussen beker van de midwinterhoorn en andere personen
o Passende slecht-weer-voorzieningen om te voorkomen dat 1,5 m afstand niet aangehouden
kan worden
o Voorgeschreven aangegeven looproutes
o Hygiëne-instructies en hygiëne-voorzieningen
o Specifieke horeca-richtlijnen
o Vergunningen van de lokale overheid, al dan niet met speciale richtlijnen
Midwinterhoornbouwen (instructie-bijeenkomsten)
Dit vindt doorgaans in inpandige ruimtes plaats en daarom zijn hiervoor dan ook de navolgende
aandachtspunten aan de orde
o Gedragsinstructies voor de aanwezigen
o Registratie aanwezigen
o Maximaal toegestane aantal personen
o Minimale afstand van 1,5 m tussen personen
o Looproutes voor het binnenkomen en het vertrekken
o Voldoende luchtcirculatie en luchtverversing
o Hygiëne-instructies en hygiëne-voorzieningen
Midwinterhoornbouwen (demonstraties)
Meestal middels een soort marktkraam in de open lucht en daarom zijn hiervoor beperkte
aandachtspunten aan de orde
o Gedragsinstructies voor de aanwezigen
o Minimale afstand van 1,5 m tussen personen (ook in de wachtrij)
o Looproutes
o Plaatsing van spatschermen
o Hygiëne-instructies en hygiëne-voorzieningen
Vergaderingen / besprekingen
Deze vinden doorgaans in inpandige ruimtes plaats en daarom zijn hiervoor dan ook de navolgende
aandachtspunten aan de orde
o Gedragsinstructies voor de aanwezigen
o Registratie aanwezigen
o Maximaal toegestane aantal personen
o Minimale afstand van 1,5 m tussen personen
o Looproutes voor het binnenkomen en het vertrekken
o Voldoende luchtcirculatie en luchtverversing
o Hygiëne-instructies en hygiëne-voorzieningen
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Het staat de leden uiteraard vrij om verder te gaan dan deze richtlijnen aangeven. Te denken valt dan
bijvoorbeeld aan het helemaal niet blazen in inpandige ruimtes, of dat er niet in de richting van
personen mag worden geblazen, ook al vindt de GGD zo’n voorschrift met in achtneming van de
genoemde afstanden niet noodzakelijk.
Daarnaast doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om, los van hetgeen in deze richtlijnen
wordt beschreven, besmettingsrisico’s trachten te voorkomen.
Barchem, 3 september 2020
Jacobus Trijsburg / voorzitter

Bert Bloemert / secretaris
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