
Coronavirus-maatregelen en HBB-competitie (jeugd en senioren) 
Update 29 september 2020 

 
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. 

● Geforceerd stemgebruik 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, astmatische klachten, etc.,  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. 
● Kom op tijd, maar niet ruim te vroeg om zo het aantal wachtende personen bij de bar te verkleinen. 
● Na de wedstrijd (als alle 8 partijen afgerond zijn), verlaat je direct (na het douchen) de zaal. 

 
Om dit te waarborgen zijn in sporthal Suytkade/hotel Fletcher de volgende maatregelen van kracht: 

 
Kleedkamers/douches 
In de kleedkamers houdt iedereen van 18 jaar en ouder ook de 1,5 m onderlinge afstand aan. 
 
Tribune 
Bij plaatsneming op de tribune wordt de 1,5 m afstand in acht genomen.  
Houdt rekening met de looproute om zoveel mogelijk contact te kunnen vermijden. 
 
Sporthal 
Je bent alleen aanwezig in de sporthal als je daadwerkelijk ook die dag een wedstrijd moet spelen of als 
wedstrijdfunctionaris/EHBO-medewerker/teller/coach/jeugdteambegeleider een taak bij de wedstrijden hebt.  
Buiten spelsituaties om, houd je zoveel als mogelijk is de 1,5 m afstand, tenzij het niet mogelijk is bij de 
uitvoering van je taak. 
 
Overige personen (inclusief geblesseerde niet-spelende teamgenoten, vrienden en familie) zijn helaas niet 
toegestaan om aanwezig te zijn in de sportgelegenheid. 
 
Voor en na het spelen van je eigen partijen, houd je buiten het veld 1,5 m afstand (bij 18 jaar en ouder) op de 
bank, op de grond naast het veld of op de tribune.  
Vermijd zoveel mogelijk het op en neer lopen van en naar de tribune/kleedkamers. 
 
Sporthal Suytkade is een hal waar centraal de uit- en thuiswedstrijden worden gespeeld. Bezoekende teams 
zijn daarom niet “thuis-spelend” waardoor bij jeugdteams de ouders die voor het vervoer zorgen, gezien 
worden als teambegeleiding. 
Volgens de actuele corona-maatregelen, mogen zij wel aanwezig zijn. Zij dienen echter op de tribune plaats te 
nemen, met inachtneming van de 1,5 m afstand regel. 
 
Gebruik badmintonmaterialen  
Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen. 
 
Telboeken 
Teller desinfecteert voor- en na afloop zijn/haar handen. 
 
Shuttles  
Spelers desinfecteren hun handen voor aanvang speelmoment (pompje 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 hotel Fletcher 
De bar valt onder de horeca regels. Dat betekent dat vanaf 29 september de horeca na 21u niemand meer mag 
toelaten en om 22u de bar zal sluiten. Registratie, vaste zitplaats en gezondheidscheck zijn hierbij verplicht. 
Let op de aangegeven looproutes. 
 
 
Wedstrijdfunctionarissen/BCS/BCJ 
De wedstrijdfunctionarissen (zaalwacht) en aanwezige BCS/BCJ-leden zijn corona-coördinator en dienen erop 
toe te zien dat bovenstaande maatregelen ook worden opgevolgd. 
De zaalwacht dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 
 
 
Bronnen: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-va
n-het-virus-terug-te-dringen 
 
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-week-2
6.pdf 
 
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Actueel/Corona/protocol%20Coro
na%20veilig%20sporten%20versie%201%20juli.pdf 
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