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Algemeen 

In verband met de maatregelen rondom het bestrijden van de verspreiding van het Corona-virus is er 
een sportprotocol opgesteld.  
Dit sportprotocol is alleen van toepassing voor de thuiswedstrijden in de badmintoncompetitie. 
De thuiswedstrijden worden standaard gespeeld op vrijdagavond in sporthal De Meent. 
 
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.  
Wij doen een uitdrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle spelers, begeleiders en 
toeschouwers om alle regels in acht te nemen om de verspreiding van het virus te beperken.   
 

Algemene Richtlijnen van het RIVM 

• Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen, ook bij milde klachten.  
Bel hiervoor 0800-1202. 

• Tijdens een wedstrijd is de 1,5 meter regel niet van  
toepassing. In alle andere situaties geldt deze regel wel!  
Houdt 1,5 meter afstand. 

• Vermijd de high-five of ander persoonlijk contact. 
• Was zoveel mogelijk je handen. Ontsmettingsmiddel is aanwezig. 
 

Specifieke richtlijnen BC ´t Gooi / Sporthal De Meent 

 
• Iedereen is verplicht zich te registreren, spelers, begeleiders en/of toeschouwers; 
• De kleedruimtes en douches zijn beschikbaar; 
• Tijdens de wedstrijden zal in de zaal een beperkt aanbod van koffie, fris en versnaperingen 

worden aangeboden. 
• Neem, buiten het spelen, altijd de 1,5 meter afstand in acht; 

De vereniging behoud zich het recht voor om aanwezigen te verwijderen uit de zaal indien hiertoe 
aanleiding is. 

• De spelers van de THUIS- en UIT-club worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden, zie hiervoor 
onderstaand plaatje van de sporthal.  
Iedereen die niet hoeft te spelen neemt plaats op de bank.  
 
o BC ’t Gooi  Kleedkamers  Rechts voor dames en heren 

 Niet actieve spelers  op tribune in zaal  
o Tegenstanders Kleedkamers Links voor dames en heren  

 Niet actieve spelers op banken in zaal (voor toestelruimte) 

https://bctgooi.nl/sportlocaties/
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

