
 

Corona maatregelen 
Wat doen wij als organisatie: 

Toelatingseisen: 

• Om mee te mogen doen met het Fable Forge evenement is het nodig om één van de 

volgende dingen te tonen bij aankomst op het evenement: 

o Bewijs van vaccinatie middels de CoronaCheck app. 

o Bewijs van zeer recente test (afgelopen 24 uur) met negatieve uitslag uitgevoerd 

door de GGD. 

• Mocht je dit beide niet hebben, is er een derde optie om toegelaten te worden. 

o Een ter plekke (in bijzijn van de SL) afgenomen zelftest met negatieve uitslag. 

▪ Let op! Je dient hiervoor zelf een zelftest te regelen! 

Gevechten en spel: 

• Het IC spel blijft in principe hetzelfde als normaal. Het is een stuk theater en 

zodoende kunnen er situaties voorkomen waarbij de 1,5 meter niet gewaarborgd 

kan worden (bijvoorbeeld tijdens gevechten). We respecteren spelers die dit niet 

willen. Zij mogen speciaal dipperlint dragen om aan te geven dat niemand binnen 1,5 

meter mag komen. Zonder dipperlint kan de ‘No play’ call gebruikt worden voor 

meer afstand. 

o Gezien er echter al toegangstesten afgenomen zijn, dan wel vaccinatie heeft 

plaatsgevonden bij de deelnemers, zijn de risico’s minimaal wanneer er 

tijdelijk binnen 1,5 meter contact is. 

Eetmomenten: 

• Het eten wordt zoals altijd gemaakt en klaargezet. Bij het avondeten zullen de 

helpende handen dit opscheppen, bij de lunch en ontbijt mag je zelf je broodjes 

smeren. 

• Je wordt verzocht je handen te wassen voor het eten. 

 

  



Slapen: 

• Er bestaat een mogelijkheid om in tenten te slapen, dit kun je tot twee weken voor 

het evenement aangeven. In de slaapzalen zelf worden bedden afgezet voor de 

afstand.   

Ziekte: 

• Als iemand ziek wordt of lijkt te zijn tijdens het evenement, wordt daar actie op 

ondernomen. Mocht je iemand zien die ziek lijkt, dan mag je dit melden bij een SL, 

die er verder actie op onderneemt. Binnen het bestuur van Fable Forge is hier een 

specifiek corona protocol voor opgesteld om adequaat te reageren. 

Wijzigen wanneer nodig: 

• Dit coronabeleid kan aangepast worden wanneer dit noodzakelijk blijkt uit oogpunt 

van nieuwe regelgeving of in de praktijk geobserveerde situaties. Het belangrijkste 

doel van dit beleid is dat wij allemaal veilig en op een gezonde manier onze hobby 

uit kunnen oefenen, zodoende kan het beleid ad hoc gewijzigd worden als dit nodig 

blijkt om dit doel te realiseren. Mocht je als persoon feedback of vragen hebben over 

dit beleid is dit van harte welkom bij orga@fableforge.nl  

Wat Fable Forge van jullie vraagt: 

• Dat je er zelf voor zorgt dat je voldoet aan de toelatingseisen zoals hierboven 

beschreven. 

• We doen een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid in de omgang met elkaar, 

met jullie gedrag valt of staat het evenement! Ga dan ook respectvol met elkaar om. 

• Een verklaring invullen bij het inchecken op het evenement (waarbij nauwkeurig 

allergieën moeten worden genoteerd i.v.m. hoesten en niezen).  

• Als je al vaker met elkaar omgaat buiten de larp, probeer dan met elkaar op de 

kamer te gaan slapen.  

• Voor monsters (maar mag ook voor spelers); neem je eigen bidon of drinkfles mee 

om uit te drinken, vooral voor bij de gevechten. 
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