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Anti-coronaregels voor badmintonnen bij Badminton 
Duovereniging Veenendaal (BDV) 

d.d. 1 juli 2020 

Per 1 juli is het binnensporten waaronder badminton weer toegestaan.  

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben en dat 
tijdens het spelen van wedstrijden geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden.  

Uitgangspunt is het veilig en gezond kunnen badmintonnen voor ieder lid. BDV volgt 
de adviezen van het RIVM, de richtlijnen van het NOC/NSF en Badminton Nederland 
en de voorschriften van de Nederlandse overheid en de noodverordening van de 
Veiligheidsregio Utrecht.  

Het bestuur van Badminton Duovereniging Veenendaal heeft daarom de 
onderstaande regels vastgesteld:  

Algemeen  
 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? 
Blijf thuis en laat je testen.  

 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt:  
o Neusverkoudheid,  
o Hoesten, 
o Benauwdheid,  
o Of koorts.  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals:  
o Neusverkoudheid,  
o Loopneus, 
o Niezen, 
o Keelpijn, 
o (Licht)hoesten,  
o Benauwdheid,  
o Verhoging,  
o Koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

 Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).  
 Vermijd drukte.  
 Was vaak je handen.  
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 Gebruik indien nodig de handdesinfectie of oppervlakte desinfectiemiddelen 
die in de hal beschikbaar zijn  

 
 
De regels binnen Sporthal De Vallei:  
 

 Binnensportaccommodaties zijn alleen toegankelijk voor sporters 
 Sporters wachten buiten, niet binnen 
 Na het sporten, moeten sporters de accommodaties direct verlaten 
 Ouders en verzorgers wachten buiten en gaan niet mee naar binnen 
 Tribunes blijven gesloten 
 Toeschouwers zijn niet toegestaan 
 Kleedkamers en douches blijven gesloten. Toilet is toegankelijk, ga vooraf 

thuis naar het toilet 
 Tijdens sport mogen sporters ongehinderd sporten. Voor het sporten en na het 

sporten wordt er door volwassen sporters 1,5 meter afstand gehouden 
 Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en 

wisselspelers onderling, ook op de reservebank. 

 

Openstelling  
 

 Jeugd tot 18 jaar kan zonder reservering op de voor hen opengestelde tijden 
komen trainen en spelen.  

 Wij dienen te registreren wie er op welk moment in de hal is. Je naam en 
contactgegevens (naam en emailadres of telefoonnummer) worden daarom 
op een lijst gezet die wij 4 weken zullen bewaren.  

 De coördinator van het speelmoment kan de toegang voor spelers weigeren 
als hij/zij de gezondheidstoestand niet vertrouwd of als er teveel mensen in 
hal aanwezig zijn.  

 Tot nader order zijn kleedkamers gesloten voor gebruik.  
 Je wordt geacht in je sportkleding naar de hal te komen en in de hal je 

zaalschoenen aan te trekken. Je doucht je thuis.  
 

Besmettelijkheid  
 

 Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het 
virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus 
in de lucht.  

 De kans dat je besmet raakt doordat je badmintonattributen aanraakt, is heel 
klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af 
buiten het lichaam. Daarom desinfecteren we de gebruikte materialen en 
shuttles.  

 Was regelmatig je handen en/of gebruik de aanwezige 
handdesinfectiemiddelen.  

 Een oppervlak dat mogelijk besmet is, is eenvoudig te reinigen met een 
gewoon schoonmaakmiddel. We hebben ook oppervlakte desinfectiemiddelen 
beschikbaar. 
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 Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de  
temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen 
beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder 
goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. Shuttles, pionnen en 
aangeefkokers zijn voorbeelden van attributen die na gebruik gedesinfecteerd 
moeten worden. Maar ook deurkrukken en ander oppervlakken die aangeraakt 
worden. De buitenzijde van shuttlekokers hoeven niet te worden 
gedesinfecteerd.  
 

Hygiëneregels  
 

 Handen wassen en/of handdesinfectie voor betreden van de speelhal.  
 Spelers die de hal verlaten hebben voorrang op spelers die naar binnen 

willen. Houd voldoende afstand tot elkaar om het passeren mogelijk te maken 
(1,5 meter).  

 Voor en na het spelen van wedstrijden of trainen houd je minimaal 1,5 meter 
afstand.  
Deze regel geldt onderling niet voor jeugd tot 18 jaar. Spelers tot 18 jaar 
houden 1,5 meter afstand tot spelers en trainers ouder dan 18 jaar.  

 Voordat shuttles met de handen worden aangeraakt desinfecteer je je handen  
(handdesinfectie achter de baan).  

 De shuttles worden zo min mogelijk met de handen aangeraakt.  
 Na gebruik worden de gebruikte shuttles verzameld en gedesinfecteerd. Ze 

kunnen direct daarna weer worden gebruikt.  
 Trainingsmaterialen worden alleen door de trainer aangeraakt en na afloop  

gedesinfecteerd.  
 Tussen oefeningen of tijdens uitleg bij een training worden de handen 

gedesinfecteerd.  
 Nieuwe shuttles worden per koker door de verantwoordelijke coördinator of 

trainer beheerd. Shuttles die niet zijn gebruikt worden in de koker bewaard en 
op het speelmoment de week erop weer gebruikt. Dus een koker die op 
dinsdag is aangebroken wordt weer op dinsdag verder gebruikt.  

 Drinken alleen uit de eigen drinkbidon. Het gebruik van een drinkbidon van 
iemand anders is niet toegestaan.  

 Handen wassen en/of handdesinfectie bij verlaten van de speelhal.  
 

Communicatie  
 

 Sporters kunnen door de coördinator of trainer worden geweigerd of naar huis 
worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;  

 Indien er een corona besmetting is vastgesteld bij een speler die aanwezig is 
geweest op een speel- of trainingsmoment dan volgen wij de checklist corona-
geval van Badminton Nederland en de instructies van de GGD. Daar hoort bij 
dat wij de aanwezigheidsgegevens kunnen overleggen voor eventueel bron- 
en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te 
bewaren.  

 Mocht je klachten hebben, je bent positief getest voor besmetting met het 
Corona-virus en je hebt in de 14 dagen daarvoor gespeeld in de 
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badmintonhal, dan verzoeken wij je om ons te informeren. Je kunt dan contact 
opnemen via voorzitter@badmintonveenendaal.nl of mobiel 06 -41 84 01 40. 

 
 
Het naleven van deze regels is heel erg belangrijk! Deze moeten aangehouden 
worden en eventueel opgelegde boetes bij het niet nakomen is/zijn de betreffende 
personen verantwoordelijk en niet de vereniging. De gevolgen bij het niet nakomen 
kunnen persoonlijk, maatschappelijk en ook voor de vereniging verregaande 
gevolgen hebben.  
 


