
Beste badmintonners, 
 
WE KUNNEN WEER! 
 
Zoals in de app-groepen bekend gemaakt is starten we aankomende 
woensdag weer met de badminton. Vanuit de landelijke overheid is bepaald 
dat er onder voorwaarden weer binnen gesport kan worden. Het vraagt van 
ons allemaal wat aanpassingsvormen maar met de medewerking van 
iedereen moet het lukken om op een verantwoorde binnen alle richtlijnen te 
kunnen badmintonnen.  
In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de wijzigingen. 
 
Algemeen spelregels: 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
• NOC*NSF heeft een sport protocol opgesteld. Deze is hier te vinden.  
• voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht om een mondkapje te dragen in de 

binnenruimtes van de sportaccommodaties  
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen  

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen 
t/m 12 jaar  

• vermijd drukte  
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. In onze 

kast liggen extra middelen om desgewenst tussendoor te ontsmetten  
• schud geen handen  
• toeschouwers zijn niet toegestaan 
• iedere speelavond wordt er een presentielijst bijgehouden.  
• kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden. De kleedkamer is alleen open voor 

toiletgebruik (alleen voor noodgevallen).  
Concreet: iedereen komt in sportkleding naar de sporthal en wisselt zijn buitenschoenen 
voor binnenschoenen om voordat de zaal betreedt wordt. Om de vloer schoon en heel te 
houden is het dus niet de bedoeling om thuis je binnenschoenen alvast aan te trekken.  

 
Jeugd training op de woensdag 

• voor de training op de woensdagavond onder leiding van onze trainer verandert er relatief 
weinig 

• kinderen t/m 17 jaar kunnen onderling wedstrijdjes spelen (zowel single als dubbel)  
• wij vragen de kinderen wel om daar waar mogelijk de 1,5 meter afstand regel tot onze 

trainer in acht te nemen 
• als er ouders zijn die hun kinderen halen en brengen, dan dienen zij buiten op de 

kinderen te wachten.  
• ook voor de jeugd geldt: de kleedkamer is niet beschikbaar.  
• De oudere jeugd die nu regelmatig meespeelt op de maandag kan dit blijven doen.  

 
Senioren 
Bij de senioren zijn de regels uiteraard uitgebreider: 

• Geen mogelijkheid tot groepstraining 

• Er mag alleen in groepjes van 2 gespeeld worden op 1,5m afstand. Alleen single dus. Alle 
3 de banen zijn beschikbaar. Zijn er dus meer dan 6 mensen op een speelavond, dan 
wacht je buiten de banen en kan er gerouleerd worden.  

• Op de maandag speelt/traint een deel van onze jeugd mee. Dit kan gewoon zo blijven, zij 
dienen zich echter aan de regels van de senioren te houden. 

• We hebben de zaal tot onze beschikking op de gebruikelijke speelavonden op de 
maandag-, woensdag- en donderdagavond om 20.00 uur. Is de zaal voor ons in gebruik? 
Wacht dan buiten de zaal totdat de gebruikers voor ons de zaal hebben verlaten en geef 
iedereen de ruimte.  

• Als presentielijst geldt: aanmelden via de groepsapp is verplicht! Nog niet in de app? Meld 
je dan aan.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol


 
Concreet: 

• Voor iedereen die dat wil, is er de mogelijk om weer te gaan sporten! 
• Er kunnen bij de senioren alleen single wedstrijden gespeeld worden. 
• Senioren: verplicht aanmelden via de app! 
• Thuis omkleden en schoenen voor de zaal omwisselen.  
• Bij de ingang van het dorpshuis is het verplicht aan iedereen vanaf 13 jaar en ouder om 

een mondkapje op te doen. Zodra je op het veld staat, mag deze uiteraard af.  
 
Algemeen 
De afgelopen periode is er geen contributie in rekening gebracht. Aangezien er weer gesport 
gaat worden gaat de contributie weer in per 1 juni. De penningmeester zal de contributie in de 
loop van juni zoals gebruikelijk weer incasseren.  
 
Ter afsluiting 
Ondanks alle maatregelen zijn wij blij dat er weer een mogelijkheid over is om te sporten. Wij 
zijn met z’n allen gezamenlijk verantwoordelijk om ons aan de regels te houden.  
 
Boven alles geldt: probeer gezond te blijven! 
 
Met sportieve groeten 
 
Het Bestuur 
 
Jan, Vera, Erica, Eva, Corné en Peter 
 
Jan van Vliet  Voorzitter  jan@badmintonherwijnen.nl   
Vera Geluk  Penningmeester vera@badmintonherwijnen.nl   
Erica Thomson Ledenadministratie erica@badmintonherwijnen.nl  
Eva van Dijk  Jeugd   eva@badmintonherwijnen.nl    
Corné Baggerman Senioren  corne@badmintonherwijnen.nl   
Peter Meerman Tijdelijk secretaris peter@badmintonherwijnen.nl   
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