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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. Tevens noteert hij de gegevens van eventueel meegekomen bezoekers (zowel van 

thuis- als uitspelend publiek). Ook vraagt de teamcaptain naar de gezondheid van de 

tegenstanders en het publiek. 

- Ingevulde wedstrijdformulieren dienen na de wedstrijd door de teamcaptain ingeleverd te 

worden bij de bar.  

- Barpersoneel draagt zorg dat de wedstrijdformulieren opgeborgen worden achter slot en 

grendel. Deze 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) 

- Tijdens wedstrijden van team 1 zal een coördinator publiek registeren bij de ingang of 

kantine. Er zit een maximum aan het aantal bezoekers (50), kinderen <18 tellen hierbij niet 

mee. Indien deze wordt bereikt, zal er gelden dat er pas weer iemand naar binnen mag als 

iemand de hal verlaat.    

 

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.  

- Tijdens wedstrijden van team 1 zal bij de ingang door de Coördinator gevraagd worden of je 

ziek bent of iemand in je omgeving hebt die ziek is en om eerst je handen met 

desinfecterende gel te reinigen. Bij overige competitiewedstrijden is de teamcaptain 

hiervoor verantwoordelijk.  



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

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

achter in de kleedkamer.  

 

1.5 Zaalbeleid 
- In de zaal is een Coördinator aanwezig die toezicht houdt dat het protocol wordt nageleefd.  

- In de hal 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 

- Publiek neemt plaats op de tribune boven. Alleen begeleiders van jeugdspelers mogen 

beneden op de tribune aanwezig zijn met inachtneming van de anderhalve meterregel 

 

1.6 Badmintonregels 

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

 

1.7 Sportkantine 
- De kantine is tijdens de wedstrijden geopend voor spelers en publiek. 

- Na de wedstrijden is de kantine alleen geopend voor het thuisspelende team en publiek van 

de thuisteams met inachtneming van de anderhalve meterregel 

- De uitspelende jeugdteams mogen na afloop wel een drankje nuttigen in de kantine 

- Barpersoneel vraagt bij bestelling eerst of persoon is ingeschreven (indien dit niet het geval 

is, zal men worden gewezen op het in de kantine aanwezige registratieformulier en vraagt 

naar gezondheid). 

- Let op bij het naar de kantine gaan of de kantine verlaten dat er niemand anders op de trap 

loopt. 

- Maximaal 1 persoon per keer in de toiletten 

- Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van contactloos pinnen 

 

 
  



2. Publiek 
 

Je wordt gezien als publiek als je niet hoeft te spelen, maar toch komt kijken/ aanwezig bent tijdens 

een competitiespeeldag. Ook als je na je competitiewedstrijd blijft hangen om te kijken naar een 

ander team word je gezien als publiek. 

2.1 Algemeen 
- Voor publiek gelden dezelfde gezondheid en hygiëneregels en randvoorwaarden als voor 

competitiespelers 

- Publiek mag op de tribune plaatsnemen, uiteraard met inachtneming van de anderhalve 

meterregel. 

- Sportkantine is open voor publiek. Gelieve zoveel mogelijk contactloos te betalen en ook hier 

geldt de anderhalve meterregel. 

 

2.2 Publiek bij team 1 
- Bij wedstrijden van team 1 is geen publiek van de tegenpartij toegestaan. 

- Teambegeleiders van de tegenpartij zijn wel toegestaan, met een maximum van 5 personen.  

- Bij wedstrijden van team 1 is een maximum aantal toeschouwers toegestaan (50), kinderen 

<18 tellen hierbij niet mee. Indien deze wordt bereikt, zal er gelden dat er pas weer iemand 

naar binnen mag als iemand de hal verlaat.    

- Registratie gebeurt via een registratieformulier dat bij de ingang/kantine aanwezig is 

- Op het registratieformulier word je gevraagd je voorletter, achternaam en telefoonnummer 

aan te geven.  

2.3 Publiek bij andere teams 
- Bij wedstrijden van de andere teams mogen maximaal 3 toeschouwers/begeleiders per team 

aanwezig zijn (kinderen <18 tellen hierbij niet mee). 

- De toeschouwers/begeleiders nemen plaats op de tribune boven. 

- Registratie gebeurt op het wedstrijdformulier van het desbetreffende team. 

 

2.4 Publiek bij jeugdcompetitie 
- Bij wedstrijden van de jeugdcompetitie mag 1 begeleidende ouder per kind aanwezig zijn 

- 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 eventueel meegekomen bezoekers (zowel van 

thuis- als uitspelend publiek). Ook vraagt de teamcaptain naar de gezondheid van de 

tegenstanders en het publiek. 

- Ingevulde wedstrijdformulieren dienen na de wedstrijd door de teamcaptain ingeleverd te 

worden bij de bar.  

- Barpersoneel draagt zorg dat de wedstrijdformulieren opgeborgen worden achter slot en 

grendel. Deze gegevens worden na 2 weken vernietigd, en zijn dus alleen bedoeld voor 

eventueel bron- en contactonderzoek.    

- Jeugdteams van uitspelende teams mogen na afloop wel een drankje in de kantine nemen 



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 toch een 

coronabesmetting gemeld wordt op de club. 

Indien je besmet bent geraakt neem dan z.s.m. contact op met info@duinwijck.nl dit om een 

corona uitbraak op de club te voorkomen 

Informeer ons ook als iemand uit je huishouden besmet is geraakt, dan kunnen we uit voorzorg een 

waarschuwingsmail naar iedereen sturen. 

Hieronder wordt de procedure besproken hoe BC Duinwijck om gaat met een dergelijke melding. 

Als de persoon besmet blijkt te zijn en daarvoor aanwezig was bij BC Duinwijck:  

- Vraagt BC Duinwijck advies aan de GGD en zal op basis hiervan handelen.  

 

 

 

  



Bijlage A Plattegrond en looplijnen hal 
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Trap omhoog, mogelijk gebruiken  


