
Competitie spelen bij BC Bever in corona tijd  
 
We volgen het protocol van Badminton Nederland  
 
Competitie in den Butter: 

 Supporters zijn, minstens de komende drie weken niet toegestaan.  
 De kleedkamers van Den Butter zijn beschikbaar, douchen is beperkt mogelijk (3 

douches in twee kleedkamers). 
 Desinfecteer bij binnenkomst van de hal je handen met desinfectans. 
 Volg altijd de aanwijzingen van de het personeel van Den Butter op. 
 Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. 
 Beperk het lopen in de zaal en blijf zoveel mogelijk bij je eigen banen/team. 
 We registreren de aanwezigheid van iedereen die in de hal aanwezig is: Elk team 

laat  op de achterkant van het wedstrijdformulier de namen en e-mailadressen 
noteren van de overige aanwezigen van het betreffende team (ouders of 
supporters). Je maakt een foto en stuurt deze naar Bart van Gurp. 

 De teams kunnen achter de banen op banken zitten. Er worden banken achter 
baan 1 t/m 4 en 9 t/m 12 geplaatst (tegen de glazen wand en de overstaande 
wand). 

 De Jeugdteams mogen per team 2 begeleiders aanwezig zijn. 
Begeleiders/rijdende ouders van het uitspelende team mogen plaatsnemen op de 
tribune (dit is met Optisport zo afgesproken)  

 Je plaatst je tas in de zaal bij de banken, op gepaste afstand (1,5 m) 
 Elk team zorgt voor het opzetten en opruimen van de eigen netten, banken en 

telborden. Help elkaar, de jeugd en de parabadmintonners.  
 Elk team zorgt voor eigen shuttles.  
 Volgens de huidige richtlijnen mag je tijdens het spel binnen 1,5 meter van elkaar 

komen. Buiten de baan, houden we 1,5 meter afstand.  
 Uitzondering op 1,5 meter:  

 personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling 
 de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar; dus onderling geen afstand en ook 

van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen.  
 De horeca in den Butter is gesloten 
 Verlaat na afloop van de wedstrijden en/of het douchen zo snel als mogelijk het 

pand en blijf niet hangen in de algemene ruimten. Hou hierbij ook rekening met de 
1,5 meter afstand. Buiten de sporthal (algemene gedeeltes van de hal) geldt 
namelijk wel een maximaal aantal personen van 30.  

 

Algemene afspraken: 
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur 
geen klachten heeft, mag je weer komen sporten. 



 Houd buiten de baan 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus 
(COVID- 19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een 
toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

 
 
 
 


