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Algemeen 

Dit sportprotocol is van toepassing voor het vrij spelen (en training)  op de maandagavond in De 
Lunet en donderdagavond in De Meent en geldt voor iedereen die in de zaal aanwezig is. 
 
Wij volgen de algemene regels van sportprotocol van Badminton Nederland.  
Verder verwijzen iedereen naar de website van het NOC*NSF voor allerhande vragen over sporten in 
relatie corona.  
 
Indien nodig zal het bestuur optreden als dat nodig is, maar wij doen een uitdrukkelijk beroep op 
ieders eigen verantwoordelijkheid om alle regels in acht te nemen om de verspreiding van het virus 
te beperken. 
Er is handgel aanwezig in de zaal. Maak hier voldoende gebruik van. Bijvoorbeeld na het opzetten of 
opruimen van de netten, maar ook tussen de wedstrijden door. 
 

Algemene Richtlijnen van het RIVM 

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

• Alleen tijdens wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.  
In alle overige situaties wel.  Dus ook in kleedruimtes, douches of tijdens de spelwisselingen. 

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

Reserveren niet nodig, registreren wel 

• Vooraf reserveren van speeltijd is niet nodig. Er is voldoende speelruimte op dit moment.  
Als er structureel ‘wachttijden’ ontstaan tussen wedstrijden, dan zullen we alsnog een reservering 
systeem introduceren. 

• Alle aanwezige leden die in de zaal aanwezig zijn, moeten  zich registreren op de aanwezige 
ledenlijst.  

• Alle overige aanwezigen (aspirant leden en/of bezoekers) moeten zich registreren door op de 
aanwezige lijst in te vullen: naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Vrij spelen op maandag en donderdag  

De zaal is op maandag en donderdag gewoon beschikbaar van 20:00 tot 22:00 uur.  
• Dubbelspel 

Er zijn geen beperkingen voor het spelen van wedstrijden. Er kan worden gedubbeld en gemixed. 
Single spel is mogelijk als hiervoor speelruimte beschikbaar is.  
 

• Labelbord 
De baanreservering gaat gewoon via het labelbord. De labels worden door één persoon 
opgehangen om groepsvorming voor het bord te voorkomen. 
 

• Iedereen die niet speelt gaat zitten 
Iedereen die niet speelt, moet plaatsnemen op de daarvoor aangewezen plekken met 1,5 meter 
afstand. 
 

• Opstellen en opruimen van netten en materiaal.  
Dit wordt zoveel mogelijk gedaan door één persoon (per net).  
Gebruik zoveel shuttles als nodig is, er is voldoende aanbod. Na het spelen kunnen de shuttles 
worden verzameld.  
De shuttles hoeven niet te worden ontsmet omdat deze 1x per week worden gebruikt.  

https://www.badminton.nl/uploads/documents/corona/Protocol-Badminton-Nederland-week-25-23-juni-2021.pdf
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
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Competitie training gaat door 

De competitietraining gaat zonder beperkingen door.  
Houdt hierbij wel zoveel mogelijk de 1,5 afstand, bijvoorbeeld tijdens uitleg van oefeningen.  
Ook hier doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.  
 

Douches, kleedruimtes  

De kleedruimte en douches zijn beschikbaar, maar ook hier geldt de 1,5 meter afstand regel.  
 

Openbare ruimtes van de sportaccommodaties 

Voor de openbare ruimtes zijn wij afhankelijk van de regels van de sportaccommodatie. Deze ruimtes  
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. 
Hiervoor verwijzen we naar het reglement van De Lunet (Sportfondsen) en De Meent (Optisport), 
beschikbaar bij binnenkomst van de accommodatie. 
Wij verzoeken alle leden van de vereniging zich te conformeren aan deze regels.  
 

Sportcafé / kantine 

Er kan gebruik worden gemaakt van de kantine-faciliteiten in De Lunet en De Meent.  
Deze faciliteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. 
Het is aan een ieder vrij om hiervan gebruik te maken, maar wij verzoeken een ieder wel het 
reglement van die faciliteiten op te volgen.  
 
 
 
Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

 
 
Namens het bestuur  
Edwin Hendriks 
Gertjan Postma 


