
Corona richtlijnen BC Geldrop 
 
We zijn blij dat we weer kunnen starten met de competitie.  
Om er voor te zorgen dat badminton gezond en veilig is,  
houden we ons aan een aantal maatregelen om de  
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.  
We rekenen op jullie medewerking! 

● Houd een beetje rekening met elkaar 
● Blijf vriendelijk en sportief 
● Geef elkaar de ruimte 

 
De basisregels zijn:  

● Heb je klachten?  Blijf thuis en laat je testen. 
● Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
● Vermijd zoveel mogelijk drukte. 
● Was vaak je handen. 
● Blijf thuis bij klachten en meld je ook af bij het bestuur. 

In het geval je positief bent getest op Corona, en gedurende je besmettelijke periode in 
contact ben geweest met anderen, vragen we je dit te melden bij het bestuur. Dan kunnen 
wij het moment en de plaats van besmetting delen met de rest van onze leden. We zullen 
hierbij geen persoonsgegevens delen. Wees daarom eerlijk en alert naar jezelf en anderen, 
zodat we verdere verspreiding voorkomen. Dat wil zeggen dat je je afmeldt: 
- als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur één van de volgende  
  symptomen heeft gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als  
  iedereen 24 uur lang geen klachten heeft gehad, mag je weer sporten en naar buiten. 
- als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot tien  
  dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis  
  blijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk  
  was (volg hierin het advies van de GGD). 
- als je het coronavirus hebt gehad (d.m.v. een laboratoriumtest), minimaal zeven  
  dagen na de uitslag van de test. 

 
Voorbereiding en vervoer: 

● Spreek goed af wie er met elkaar rijdt en met hoeveel personen. Indien je je niet comfortabel 
voelt om samen met anderen in één vervoersmiddel te reizen, doe dit dan ook niet. 
Respecteer dit ook van elkaar. Draag mondkapjes als je wel met meerdere personen wilt 
reizen in één vervoermiddel terwijl je geen huishouden vormt samen (plicht vanuit het 
RIVM). 

● Kijk vooraf op de website van de tegenstander, welke richtlijnen er gelden in de zaal. 
● Bereid je thuis al zoveel mogelijk voor door in sportkleding naar de sportzaal te komen en 

ook bijv. je bidons te vullen. Neem ook voor de zekerheid handzeep mee.  
● Je mag geen supporters meenemen 
● Gebruik de bidons, eten, drinken en handdoek alleen voor jezelf. 

 
 
 
 
 
 
 



In de zaal: 
● Schud geen handen en ook geen ‘high fives’. Verzin iets creatiefs  
● Alle wedstrijdspelers staan op het wedstrijdformulier.  
● Publiek is niet meer mogelijk.  
● Spelers dienen het onderlinge contact met spelers uit andere teams zoveel mogelijk te beperken. 

Je mag dus ook niet na je eigen wedstrijd bij een ander team blijven kijken. 
● Tijdens de wedstrijd hoeft op de baan de 1,5 meter maatregel niet te worden toegepast, maar 

zodra men van de baan afkomt dient men wél 1,5 meter afstand te houden. 
● Ook op de zitbanken houdt je zoveel mogelijk afstand (max. 3 personen zijn mogelijk) 
● Vergeet niet de materialen na de wedstrijden te desinfecteren, zoals;  

telborden, palen, netten, mandjes, stoelen/banken. 
 
Kleedkamers & Kantine: 
● Tijdens en na de wedstrijden zijn de kleedkamers beschikbaar, maar het is niet meer mogelijk om 

te douchen.  
Zorg dat je je thuis al omkleedt en dus startklaar bent als je de sporthal in komt. Je kan wel je 
shirt wisselen of bidon vullen in de kleedruimtes. 

● Tijdens de wedstrijden is de Café en biljart ‘de Schonmoeder’ open om wat te eten en drinken te 
halen. Het is niet mogelijk om met de tegenstander de wedstrijd af te sluiten. In de kantine 
gelden de coronaprotocollen die voor de horeca gelden. 

 
 
De huidige geldende maatregelen van de rijksoverheid en het RIVM zijn altijd leidend. 
 
Bij vragen kan je natuurlijk altijd terecht bij iemand van het bestuur secretaris@bcgeldrop.nl. 
 
We hopen met zijn allen op een sportieve en vooral gezonde competitie, succes!  
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