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1. Anderhalve meter 

 

1.1 Gezondheid en Hygiëne 
- Blijf met klachten thuis (zie richtlijnen RIVM)  

- Ook als bij een gezinslid sprake is van de diagnose Corona of koorts blijf je thuis. 

- Niezen en hoesten gebeurt in de elleboog.  

- Bij binnenkomst in de hal worden eerst de handen gedesinfecteerd. 

- Elke badmintonbaan heeft desinfectiespray en schoonmaakdoekjes ter beschikking 

 

1.2 Randvoorwaarden 
- Houd te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar buiten de baan 

- Er kan gebruik gemaakt worden van de douches en kleedkamers, wel geldt een maximum 

van 4 personen per kleedkamer 

- Er mag niet geschreeuwd, gezongen en gefloten worden. 

- Veroorzaak je een boete voor BC Duinwijck van 4300 euro door het NIET naleven van dit 

protocol, dan kan je door de club hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. 

1.3 Registratie 
- Registratie van de competitie spelende teams gebeurt middels het wedstrijdformulier van de 

competitie. Op dit formulier staat duidelijk aangegeven wie wanneer heeft gespeeld. 

- De teamcaptain vraagt aan het uitspelende team de telefoonnummers op de achterkant toe 

te voegen. Ook vraagt de teamcaptain naar de gezondheid van de tegenstanders en het 

publiek. 

- Ingevulde wedstrijdformulieren dienen na de wedstrijd in het daarvoor beschikbare bakje in 

de bestuurskamer te leggen.   

- De gegevens worden na 2 weken vernietigd, en zijn dus alleen bedoeld voor eventueel bron- 

en contactonderzoek.    

- Iedereen die NIET speelt valt automatisch onder ‘PUBLIEK’. (zie H2 voor de voorwaarden die 
gelden voor publiek) 
 

1.4 Deurbeleid 
- De ingang en de uitgang naar/uit de hal worden gescheiden. Op de plattegrond in bijlage B 

kun je zien hoe je de zaal inkomt en hoe je deze kunt verlaten. Neem deze goed door voor je 

komt spelen 

- Wees zo kort mogelijk voor de wedstrijd in de hal.  

- Bij binnenkomst eerst je handen met desinfecterende gel reinigen. De teamcaptain zal 

vragen of je gezond bent.  

- Zorg dat je zoveel mogelijk je badmintonkleding al aan hebt. Er kan worden omgekleed in de 

kleedkamers. Er geldt een maximum van 4 personen per kleedkamer. Laat je spullen niet 

achter in de kleedkamer.  

 

  



1.5 Zaalbeleid 
- In de zaal zullen de teamcaptains Coördinator zijn en aanspreekpunt voor een BOA. Ze 

dragen een geel hesje. Zij houden toezicht dat het protocol wordt nageleefd.  

- Bij binnenkomst staat aangegeven achter welke baan je als team mag plaatsnemen.  

- Na het spelen maakt elk speler zijn gedeelte, waar hij gezeten heeft, schoon met 

desinfectiemiddel en doekjes 

- Van jeugdteams mag er 1 teambegeleider aanwezig zijn met inachtneming van de 

anderhalve meterregel. De teambegeleiders van BC duinwijck dienen een geel hesje aan te 

hebben.  

 

1.6 Badmintonregels 

- Op de baan geldt de anderhalve meter regel niet. Voor en na het spelen wel. 

 

1.7 Sportkantine 
- De kantine is gesloten. 

 

 
  



2. Publiek 
 

2.1 Algemeen 
- Publiek is niet toegestaan.  

- Voor vragen hierover verwijzen wij naar deze link: Mochten jullie vragen hebben dan 

verwijzen wij graag naar deze link:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-

dagelijks-leven/sport 

2.2 Publiek bij jeugdcompetitie 
- Ook bij de jeugd is geen publiek toegestaan, ook niet tijdens de trainingen.  

- Bij wedstrijden van de jeugdcompetitie mag 1 begeleidende ouder per team aanwezig zijn. 

De teambegeleiders van BC duinwijck dienen een geel hesje aan te hebben. 

- Registratie van de competitie spelende teams gebeurt middels het wedstrijdformulier van de 

competitie. Op dit formulier staat duidelijk aangegeven wie wanneer heeft gespeeld. 

- De teamcaptain vraagt aan het uitspelende team de telefoonnummers op de achterkant toe 

te voegen. Tevens noteert hij de gegevens van een eventueel meegekomen chauffeur. Ook 

vraagt de teamcaptain naar de gezondheid van de tegenstanders. 

- Ingevulde wedstrijdformulieren dienen na de wedstrijd in het daarvoor beschikbare bakje in 

de bestuurskamer te leggen.  Deze gegevens worden na 2 weken vernietigd, en zijn alleen 

bedoeld voor eventueel bron- en contactonderzoek.    
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3. Wat te doen bij een Corona besmetting 
 

Natuurlijk doen we er als club alles aan om de anderhalve meter samenleving ook in de sporthal na 

te leven om coronabesmettingen te voorkomen. 

Echter kan het voorkomen dat ondanks alle protocollen en instructieboekjes er iemand besmet raakt 

met Corona.  

Indien je besmet bent geraakt neem dan z.s.m. contact op met de GGD. Zij zullen dan samen met 

jou bepalen of contactonderzoek binnen BC Duiwijck nodig is. Als dit het geval is, geef ze dan het 

volgende emailadres info@duinwijck.com.  

De GGD zal dan contact op nemen met BC Duinwijck en dan samen met ons de vervolgstappen 

bepalen.    
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Bijlage A Plattegrond en looplijnen hal 
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Trap omhoog, mogelijk gebruiken  


