
 
 

 
 
 
Protocol gebruik Baskensburg per 19 november 2020 
 
 
De volgende algemene basisregels gelden: 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
• als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent 

van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis; 
• neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;  
• draag een mondkapje bij binnenkomst en zo veel als mogelijk in de zaal; 
• het badmintonnen/trainen met 4 personen op 1 baan is toegestaan; 
• houdt altijd (buiten en ook op de baan) de afstand van 1.5 meter aan; 
• geadviseerd wordt geen dubbels te spelen; 
• het houden van de afstand en het niet kunnen spelen van een dubbelspel 

geldt niet voor personen tot 18 jaar en voor personen uit hetzelfde 
huishouden; 

• zorg ervoor dat je geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een 
overwinnings-moment en tijdens een wissel; 

• in de hal zijn maximaal 30 personen (alle leeftijden) toegestaan; 
• er is geen publiek toegestaan; 
• ouders worden geacht hun kinderen voor en af te zetten en op te halen; 
• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;  
• alle kleedkamers en douches van binnensport locaties zijn per 15 oktober 

gesloten; 
• kom in sportkleding, doe de zaalschoenen in de zaal aan en douche na afloop 

van de training thuis; 
• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, 

bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;  
• gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen 

worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of 
reinigingsdoekjes; 

• van de aanwezigen wordt een register bijgehouden met naam en 
telefoonnummer dat 4 weken wordt bewaard. 

  



 
 
 
 
 
Specifiek voor het badmintonnen geldt het volgende: 
 
Bij gebruik van materialen: 

 netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen per rijen 
van drie netten of één per enkel net, vooraf en achteraf worden de handen 
gedesinfecteerd; 

 overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de 
trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de 
handen van af;  

 iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s). 
 
Het gebruik van de shuttles: 

 bij aankomst en voor de training of elke wedstrijd, dus voordat shuttles worden 
aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen;  

 shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de 
hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor; 

 per baan en wedstrijd één (max. twee) shuttles per baan; 
 shuttles worden na elke wedstrijd door de spelers gedesinfecteerd en in de 

betreffende koker opgeborgen; 
 de veren shuttles worden door de spelers van het 1e team beheerd; 
 door vereniging worden per avond maximaal 2 kokers plastic shuttles ingezet 

welke op de banken aan de zijkant van de hal staan; 
 door vereniging wordt zorggedragen voor het nodige schoonmaak- en 

desinfectiemiddel op de banken in de nabijheid van de shuttles, zodat voor en 
na elke wedstrijd handen en shuttles gedesinfecteerd kunnen worden.  

 
Verder: 

 geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan.  


