
PROTOCOL “PRACTICA PI PARA PAREJAS” 
 
 
 
Gezondheid: 
Bij Covid-19 gerelateerde klachten/griepverschijnselen zoals koorts, keelpijn, hoesten, 
niezen ed.: blijf thuis! 
Als bij 1 van de partners zelf of binnen het huishouden van 1 of beide danspartners 
bovengenoemde klachten voorkomen, blijft de andere partner ook thuis en kan deze danser 
en zijn/haar danspartner niet aan de practica deelnemen. 
Mocht je onverhoopt toch moeten niezen/hoesten tijdens de les, doe dat in je elleboog of in 
een papieren zakdoek die je daarna weggooit in de afvalbak die wij klaarzetten; voel je je 
niet goed, ga dan onmiddellijk naar huis. 
Zorg dat je handen goed gewassen/gedesinfecteerd zijn. 
 
 
 
Binnenkomst:  
Gelieve te wachten bij de entree van de zaal (boven) waar wij je reservering controleren. 
Wees erop voorbereid dat er gevraagd wordt naar je gezondheid. 
Bij binnenkomst verzoeken we jullie de 1 ½ meter afstand in acht nemen en eerst je handen 
te desinfecteren met de middelen die klaar staan.  
Je krijgt als koppel een vaste zitplaats in de (lounge)ruimte, waar je je tas en of jas op je 
eigen stoel kunt achterlaten, je schoenen kunt wisselen en waar je tussendoor kunt chillen 
en uitrusten. Ook hier geldt: 1 ½ meter afstand houden tot de andere paren. 
Kom in “vol ornaat” want omkleden in de ruimte en /of toilet is niet toegestaan.  
Je kunt een tafel in het restaurant of op het terras reserveren wanneer je na afloop of van 
tevoren à la carte iets wilt nuttigen (zie adresgegevens helemaal onderaan). 
Alleen als er genoeg plek is kan dat ook op de middag zelf.  
*Neem ook wat contant geld mee, voor het afrekenen van losse drankjes in de danszaal. 
 
 
Dansregels: 
Per practica kunnen maximaal 10 vaste dansparen tegelijk op de vloer dansen (zie hieronder 
voor de omschrijving van vaste danskoppels).  
We wisselen per tanda, indien nodig, zodat iedereen genoeg tijd heeft om te dansen.  
Tussen de koppels moet er minimaal 1,5 meter ruimte zijn, liefst 2 meter.  
De paren dansen in de Ronda en houden de flow en de afstand tot de andere koppels goed 
in de gaten. Het midden van de vloer is afgebakend om de Ronda goed te kunnen hanteren. 
Er zijn 2 plekken waar je de dansvloer kunt betreden of verlaten: aan weerszijden van de 
loungeruimte; invoegen door mirada (oogcontact) en cabeceo (bevestigend knikje) met de 
leiders op de vloer. 
Als er muziek wordt gedraaid vragen we jullie om zacht en zonder stemverheffing te 
spreken. 
Wij houden nauwgezet toezicht dat de dansers zich aan deze regels houden, zodat iedereen 
zich veilig voelt. 
 



Vaste dansparen zijn:  
*Levenspartners of paren die tot dezelfde huishouding/gezin behoren. 
*Dansparen die onderling hebben afgesproken met elkaar te dansen.  
Wij houden een registratie bij van de danskoppels, jullie namen en telefoonnummers.  
Dit is van groot belang voor het geval dat onverhoopt contactonderzoek nodig zou zijn. 
Wij hebben als dansschool een meldplicht bij de GGD ingeval we ontdekken dat binnen onze 
school meer dan 1 ziektegeval is geweest. 
 
Ventilatie: 
De deuren naar het dakterras en de brandtrap blijven de hele tijd open en de mechanische 
luchtverversing van de zaal staat ingeschakeld.  
 
Toiletgebruik: 
Toiletgebruik beneden in het café/restaurant is wel toegestaan. Maximaal 2 personen in de 
toiletruimte. Bordjes bij de ingang voor de toiletruimte graag even omdraaien. 
 
Na afloop: 
Na afsluiting van de salon verlaten alle dansers de zaal met inachtneming van de afstand van 
1 ½ m. 
Er is helaas geen tijd en ruimte om na afloop in de dansruimte te blijven “hangen” en/ of na 
te kletsen. Dit kan uiteraard wel op het terras of in het restaurant: 
Wil je blijven eten, graag even van tevoren reserveren bij “In ’t Holt 1654”. Je kunt ook 
tijdens de salon eten in het restaurant of op het terras. Ook dan graag reserveren. 
 
Reserveringen restaurant en overnachten: 
Grand Café & Logement "In 't Holt 1654" 
tel. 0594 442 159 
Adres: 
In 't Holt 1654 
Hoofdstraat 2,  
9801 BW  Zuidhorn (Gr) 

COVID- toezichthouders: 
Peter Jonker tel 0654353808 
Ina Hulshoff  tel 0621572606 

 


