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Covid-19 protocol BSM
BSM volgt de richtlijnen die door de Badminton Bond Nederland zijn opgesteld in het protocol
verantwoord sporten verenigingen en gemeenten, vertaald naar specifieke richtlijnen voor het
spelen van badminton en de richtlijnen die door de gemeente Hoekse Waard zijn opgesteld in het
z.g. sportprotocol (update 2 september 2020). Beide protocollen zijn gebaseerd op de richtlijnen van
het RIVM. Iedereen dient zich aan deze richtlijnen te houden.
1. Vanwege de ruimte en de veiligheid zal er een maximaal aantal van 32 deelnemers zijn
tijdens de speelavonden, woensdagochtend en tijdens wedstrijden.
2. Deelnemers moeten zich bij binnenkomst laten registreren. Dit zal gedaan worden door de
aangestelde indeler op de indeellijst van de betreffende avond/ochtend.
De indeler krijgt ook de taak van covid-19-coördinator. Op de indeeltafel zijn de instructies
voor de indeler aangebracht.
3. Spelers dienen de aanwijzingen gegeven door de indeler/coördinator op te volgen
4. Houdt zowel bij het bekijken van de ingedeelde speelrondes en bij het wachten minimaal 1,5
meter afstand. Deze regel geldt niet voor personen jonger dan 13 jaar. Ook volwassenen
mogen dan dichterbij dan 1,5 meter komen. Personen tussen 12 en 18 jaar hoeven geen
afstand te houden tot personen jonger dan 18 jaar, maar wel 1,5 meter tot een ieder boven
de 18 jaar.
5. Er zal desinfecterende gel aanwezig zijn. Na elke speelronde dienen de handen te worden
gedesinfecteerd.
6. Er mag op dinsdag- en vrijdagavond en op woensdagochtend alleen gespeeld worden met
shuttles uit de koker die beschikbaar is voor de afzonderlijke speelavonden/ochtend.
Voor de training op maandagavond zijn de gebruikelijke shuttles beschikbaar.
7. Na afloop van de speelavond/ochtend moet de indeler de shuttles met speciale spray
desinfecteren
8. Tijdens het spel mag men kortstondig dichter bij elkaar komen dan 1,5 meter!
Ventilatie sporthal
Er is in sporthal Duyvesteyn geen mechanische ventilatie aanwezig. In verband met het risico op
verspreiding van het virus via z.g. Aerosolen moet ventilatie plaatsvinden middels het openzetten van
twee ver uit elkaar gelegen nooduitgangen. Dit zijn de deuren aan de kant van de nieuwe school en
bij de toegang naar de kleedkamers (de tussendeur naar de kleedkamers mag dicht blijven). Deze
bepaling geldt ongeacht de weersomstandigheden.

Voorwaarden gebruik kleed- en doucheruimte:
Er mag gebruik worden gemaakt van de douches en de kleedkamers op voorwaarde dat ook daar 1,5
meter afstand bewaard wordt.
Toeschouwers
Er is bepaald dat er tot nader bericht geen toeschouwers tot de sporthal worden toegelaten.
Sportcafé Duyf
Het aangrenzende sportcafé Duyf is een horeca gelegenheid. Hier gelden de regels zoals van
toepassing op horeca gelegenheden. Noodzakelijk meegereisde begeleiders van andere verenigingen
kunnen in dit café een tafel toegewezen krijgen om daar de wedstrijdavond door te brengen.
Verder adviseren we alle teams:
-

Na een uitwedstrijd direct te vertrekken en geen gebruik te maken van de aanwezige horeca
Bij het gezamenlijk reizen gebruik te maken van een mondkapje
Neem geen toeschouwers mee
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

