
BVC’74  - corona-protocol ** 
Cuijk, 9 juni 2021 (aangepast na nieuwe regels per 5 juni 2021) 

 
Anderhalve meter = 2 rackets + 2 shuttles 
 

 
 
We mogen weer de zaal in, en per maandag 7 juni kunnen we ook weer dubbelen/mixen, 
en met nog enkele beperkingen. M.i.v. maandag 7 juni geldt dit protocol. We volgen de 
richtlijnen van de overheid en de sportprotocollen van de badmintonbond en NOC-NSF. 
We rekenen op uw begrip en medewerking, in het belang van uw en onze gezondheid. 
Geef Corona niet een nieuwe kans. 
 
Vanaf 7 juni: 

- Geen competitiewedstrijden, niet voor jeugd en niet voor volwassenen 
- Basisregel: blijf thuis bij klachten, laat je zo snel mogelijk testen. Anderhalve meter 

afstand houden en was je handen stuk. 
- Jeugdtraining op donderdag is mogelijk als normaal (tot 18 jaar) 
- De maandag-competitie-training start niet. Ook zonder corona zou die in 

februari/maart gestopt zijn. Competitietraining voor bondsteams start weer in 
augustus.  

- Op de speelavonden (vrij) spelen voor 18+ is mogelijk op maandag vanaf 19.30 en 
op donderdag vanaf 20.00 uur, enkels, dubbels en mixen, op basis van een 
reservering in de hal.  

- Er mogen niet meer dan 50 mensen tegelijk in de hal. Dat is inclusief/exclusief 
jeugd t/m 17 jaar.  

- Op de woensdagochtend kan ook vrij gespeeld worden. Afspraken/reservering 
loopt via Henri. 

- Kleedkamers en douches Laco zijn WEL beschikbaar. 
- Sportkantine Laco is geopend voor afhaal, misschien zelfs al meer (is aan Laco en de 

gemeente).  
 
 
- Sporthal Laco: BVC 74 speelt in sporthal Laco. Bij het betreden van de Laco kom je binnen 
via de kantine. Daar gelden de spelregels van de Laco. Een mondkapje is binnen verplicht, 
m.u.v. het spelen op de baan. Gedurende onze trainingen en vrij spelen gelden onze 
hygiëneregels. 
- Bij de toegang, voor en tijdens en na de training/speelavond geldt in de hal: anderhalve 
meter! Kleedkamers en douches zijn WEL beschikbaar.  
- Bij het betreden van de hal vragen wij iedereen (!) de handen te wassen en de namenlijst in 
te vullen. Die bewaren wij ongeveer 2 weken voor het geval blijkt dat iemand in de hal 



Corona heeft/had en contactonderzoek nodig is. Je tekent ook voor akkoord met onze 
huisregels. 
- Spelers: Tijdens de training, de partij op het speelveld, geldt de beperking van anderhalve 
meter niet.  Jeugd kan onbeperkt trainen. Volwassenen spelen hun partijen op basis van 
reservering. Zie kopje reservering. 
- Publiek is NIET toegestaan om het aantal in de hal te beperken. (Max 50!) 
- Reservering (voor vrij spelen): Vooralsnog starten we met reservering, op papier, in de hal. 
We maken (nog) geen gebruik van de app. Bij vrij spelen is er een limiet qua aantal spelers. 
Gelet op eerdere ervaringen verwachten we niet dat die bereikt zal worden, maar je weet 
het niet. Mochten er wel te veel spelers zijn, dan zullen we dat ter plekke pragmatisch en 
solidair met elkaar oplossen. 
Voor de woensdagochtend moet via Henri worden gereserveerd. Hij zal de woensdaggroep 
zelf aanvullend informeren. 
 
Meer info: 

- Link naar voorpagina site badmintonbond 
- Link naar Covid19-pagina van rijksoverheid.nl 

  
Tot slot heel veel spelplezier bij de wedstrijden en ‘anderhalve meter = 2 rackets + 2 
shutlles’.    

https://www.badminton.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

