
Zomerbadminton spelregels 2020 

Badmintonclub Barneveld 

www.bcbarneveld.nl/zomerbadminton 

 

Hieronder vind je spelregels voor deelname aan Zomerbadminton bij BC Barneveld in de maanden juli en 

augustus 2020. Het Zomerbadminton loopt van 8 juli tot en met 26 augustus op de woensdagavond van 

19:30 tot 22:00. 

We hanteren de geldende Coronamaatregelen, welke door RIVM zijn ingesteld en door het NOC-NSF en 

Badminton Nederland aangepast zijn voor (binnen-) sporten. Zie het protocol op de website. 

(https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-Badminton-Nederland-

week-26.pdf) 

Verder hebben we voor het Zomerbadminton onze eigen spelregels hiervan afgeleid: 

1. Heb je één van de Corona-verschijnselen, blijf dan thuis. Heb je al gereserveerd? Laat het ons dan 

even weten via zomerbadminton@bcbarneveld.nl dat je niet komt. 

2. Hou zoveel als mogelijk de 1,5 meter regel in acht. Tijdens wedstrijden zal het soms ongemerkt 

gebeuren, maar vooral buiten de baan kan je dit prima aanhouden, en vragen we jullie ook om dit 

te doen. 

3. Je moet vooraf reserveren via https://www.bcbarneveld.nl/reservering. 

4. Zowel leden van BC Barneveld als niet-leden zijn van harte welkom. We raden wel 

badmintonervaring aan, er is geen training voor nieuwelingen. 

5. Kom uiterlijk 10 minuten van tevoren naar de hal en meld je aan.  

6. Zorg dat je om 22 uur de zaal kunt verlaten, stop dus 5 minuten voor die tijd. 

7. De kleedkamer 3 en 4 zijn geopend. Daar kan ook gedouched worden, maar let op dat je voor de 

eindtijd van 22:00 de kleedkamer uit bent. 

8. Toilet dient na gebruik gedesinfecteerd te worden. Doekjes zijn beschikbaar bij de organisatie. 

9. Desinfecteer je handen vóór je gaat spelen. Wij zorgen voor desinfecteringsmiddel. Doe dit in ieder 

geval ook ná het spelen en eventueel tussendoor, naar eigen inzicht. 

10. Denk tussen de potjes door er goed aan om afstand te houden en blijf niet hangen als je niet meer 

gaat spelen. 

11. Gebruik zoveel mogelijk je eigen shuttles en ruim na afloop alle shuttles en andere zaken op. Gooi 

de shuttles weg in de afvalbak of neem nog bruikbare shuttles mee naar huis. Het beste is om ze 

dan minstens 2 dagen niet te gebruiken of te desinfecteren. 

12. Als je niet meer gaat spelen, verlaat je zo snel mogelijk de hal. Blijf niet in de hal hangen, maar 

praat gerust buiten nog even gezellig na, op gepaste afstand.  

13. Je dient de aanwijzingen van de organisatie te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen 

kunnen eventueel maatregelen volgen, tot bijvoorbeeld tijdelijke ontzegging van speelrecht aan 

toe.  

 

Op de website www.bcbarneveld.nl/zomerbadminton meer informatie en ook het meest actuele COVID-19 

protocol van NOC-NSF/BNL. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich zo goed mogelijk aan het protocol, de 

clubregels en de aanwijzingen houdt. 

 

Veel gezond speelplezier namens de organisatie! 
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