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Algemeen
• Tijdens wedstrijden geldt dat normaal spelcontact is toegestaan. Er hoeft dan geen 1,5 m afstand
gehouden te worden.
• Voorafgaand en na afloop van de gespeelde partijen dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5
meter afstand tot elkaar te houden, waaronder naast het veld, op de tribune, in de kleedkamers en
aan de bar. Tevens dienen kinderen onder 18 jaar 1,5 m afstand te houden tot volwassenen.
• Geforceerd stemgebruik op of langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
• Heb je klachten? Blijft thuis en laat je testen.
• Ga direct naar huis wanneer je tijdens het sporten klachten krijgt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Bekende gevallen van hooikoorts zijn hierop een uitzondering.
• Vermijd drukte.
• Was vaak je handen, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie. Ook in de sporthal is
desinfectiemiddel aanwezig om te gebruiken. Er is een desinfectiezuil geplaatst in de lobby, in de
toiletgroep sport zijn extra desinfectie dispensers geplaatst.
• Kom op tijd, ga direct door naar de kleedkamers, wacht niet in de lobby of bij de bar van het hotel.
Om dit te waarborgen zijn voor de HBB-competitie in sporthal Suytkade/hotel Fletcher de volgende
maatregelen van kracht:
Aanwezigheid in de sporthal
Je bent alleen aanwezig in de sporthal als je daadwerkelijk ook die dag een wedstrijd moet spelen of als
wedstrijdfunctionaris/EHBO-medewerker/scheidsrechter/teller/coach een taak bij de wedstrijden hebt.
De zaalwachten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn om ervoor te zorgen dat om 20:00 uur alle netten
opgehangen zijn om te kunnen beginnen met de wedstrijden. Tevens worden de banken op hun plek gezet en
op elke bank een desinfectiemiddel (pompje) geplaatst. De pompjes staan in de verrijdbare HBB-kast en dienen
daar door de zaalwacht ook weer opgeruimd te worden na afloop. Twee pompjes worden geplaatst op de HBBkast zelf. De HBB-kast blijft ergens nabij de ingang tot de sporthal staan en wordt niet verder de zaal in
gereden.
Sporters komen op tijd (maar niet te vroeg) en gaan direct door naar de kleedkamers en sporthal.
Als een sporter geen wedstrijd speelt of aan het tellen is, dient hij plaats te nemen op de bank bij het speelveld
met in acht neming van de 1,5 m onderlinge afstand indien 18 jaar of ouder. Omdat op de bank op deze manier
niet genoeg ruimte is voor alle niet-actieve sporters, dient de rest op de tribune plaats te nemen totdat hij/zij
een wedstrijd moet spelen.
Ook op de tribune dient 1,5 m onderlinge afstand gehouden te worden als je 18 jaar of ouder bent.
LET OP!
Om voldoende plaats te kunnen bieden aan de niet-spelende sporters, staat de HBB voorlopig geen andere
toeschouwers toe bij de seniorencompetitie.
Bij de jeugdcompetitie is het toegestaan dat het reglementaire aantal begeleiders in de sporthal aanwezig is en
ouders/verzorgers die de kinderen van en naar de sporthal brengen op de tribune plaats nemen. Uiteraard
wederom met in achtneming van de 1,5 m onderlinge afstand.
Kleedkamers/douches
In de kleedkamers wordt 1,5 m afstand gehouden tot iedereen van 18 jaar en ouder. Reiniging en desinfectie
van kleedkamers, deurklinken e.d. wordt door Fletcher Hotels gedaan conform protocol van de overheid.

Gebruik badmintonmaterialen
Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.
Telboeken
Na gebruik telboeken dient de teller zijn handen te desinfecteren.
Shuttles
Spelers desinfecteren hun handen voor aanvang speelmoment (pompje op bank naast de baan).
Shuttles apart bewaren na afloop en die een week lang niet gebruiken. Shuttles worden zo min mogelijk met de
handen aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor.
Netten
Netten worden opgezet door maximaal twee personen, vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd.
Bar/lobby hotel Fletcher
Ook hier dien je 1,5 m aan te houden. Er zijn geen staanplaatsen, alleen zitplaatsen waardoor de capaciteit
aanzienlijk verminderd is. Registratie van naam en telefoonnummer is noodzakelijk om aan een tafel te kunnen
zitten.
Corona-coördinator
De wedstrijdfunctionarissen (zaalwacht) en aanwezige BCS-leden zijn corona-coördinator en dienen erop toe te
zien dat bovenstaande maatregelen ook worden opgevolgd.
Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v8.pdf
https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-Badminton-Nederland-week26.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Actueel/Corona/protocol%20Coro
na%20veilig%20sporten%20versie%201%20juli.pdf
Mail hotelmanager Corné van der Kant – Fletcher Hotels

