
Protocol thuiswedstrijden competitie 2020-2021 
 
Er gelden echter een paar belangrijke regels waar alle spelers zich aan  
moeten houden. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van onze leden en  
bezoekers om de regels op te volgen. 
 
Basisregel: blijf thuis bij klachten, laat je zo snel mogelijk testen!! 
Als een speler door fysieke klachten en/of corona niet kan deelnemen aan de competitie, wordt dit 
behandeld of dat een speler een blessure heeft. Op de basis van invalregeling zorg je voor een 
invaller. Lukt dat niet dan dien je met een incompleet team de wedstrijd te gaan spelen. Je moet 
echter wel met minimaal 3 personen op kunnen komen, zodat minimaal 5 van de 8 partijen gespeeld 
kunnen worden.  
 
Houd afstand en ontsmet je handen regelmatig. 
Wij wijzen alle bezoekers van onze sporthal op de eigen verantwoordelijkheid om afstand te houden. 
Ontsmet bij binnenkomst (gelijk in de hal) en ook meerdere malen tijdens de wedstrijden je handen. 
Alle teamcaptains ontvangen een fles ontsmettingsmiddel voor het team. 
 
Toegang tot de accommodatie en plek in de zaal 
Onze sporthal heeft geen looproutes, wel een brede hal en brede gang. Wees geduldig en wacht 
even op elkaar indien nodig – voordat je passeert.  
Ieder team heeft een eigen bank in de zaal waar de spullen gezet kunnen worden, met daarbij een 
zitplek. Let op de 1,5 m afstand. Blijf zoveel mogelijk rond de eigen bank en baan. 
 
Beperkingen in het gebruik van de kleedkamers 
* Er geldt een maximum aantal van 4 mensen tegelijk in de kleedkamer. 
* Kleed je bij voorkeur thuis om zodat kleedkamers niet onnodig gebruikt hoeven te worden.  
* Douchen na afloop mag, maar ook daar de voorkeur dit gewoon thuis te doen.  
* Vul je bidon of drinkfles ook al zoveel mogelijk thuis. 
* Gebruik het toilet alleen indien echt noodzakelijk.  
 
Beperkingen in het gebruik van de kantine 
De kantine is geopend maar heeft een maximaal aantal bezoekers. Aangezien er ook bezoekers zijn 
vanuit het zwembad, hebben wij besloten om dit jaar helaas de gezelligheid na de wedstrijd 
achterwege te laten. Je kan dus wel tijdens de wedstrijd iets kopen in de kantine, het verzoek is om 
dit zo min mogelijk te doen. Mocht je de kantine betreden, dan ben je verplicht je te registreren. Je 
bent verplicht te gaan zitten, krukken of stoelen mogen niet verschoven worden. 
 
Toeschouwers, supporters en begeleiders 
Vanwege de beperkte ruimte in de sporthal is er geen publiek toegestaan bij senioren wedstrijden. 
Bij jeugdwedstrijden zijn maximaal 2 begeleiders toegestaan per team.  
 
Gebruik telborden  
Telborden worden bij voorkeur niet gebruikt. Gebruik eventueel een app op je mobiele apparaat om 
de score bij te houden (bijv Badminton Umpire Score Keeper). Mocht je echt niet zonder kunnen, 
ontsmet voor en na gebruik je handen. 
 
Geen handen of high five’s geven 
Bij kennismaking met elkaar worden geen handen gegeven. Aan het einde van de partij wordt geen 
hand of high five gegeven. Je kan zachtjes elkaars racket aantikken of met je hand zwaaien.  
 
Na de competitiewedstrijd dient iedereen direct de sporthal te verlaten. 


