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Protocol binnensport BC Culemborg 
 
LEDEN en NIET LEDEN: 
Lees dit bericht helemaal door zodat je voorbereid naar de sporthal komt en weet onder welke 
voorwaarden er kan worden gebadmintond. 
 
De volgende sportprotocollen gelden voor binnensporten: 
- NOC/NSF-protocol-verantwoord-sporten 
- Protocol-verantwoord-sporten-Badminton-Nederland 
 
De volgende basisregels zijn van kracht: 

- Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
- Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 
- Was vaak uw handen. 

 
REGISTRATIE: 
Registratie aanwezige sporters en bezoekers, deze registraties worden 2 weken bewaard.  
Per speelavond/dag dien je je te registreren 

- Leden: registreer je naam op het registratieformulier in de sporthal.  
- Niet leden: registreer naam, mobiele nummer en emailadres. 

 
Tijdens competitiedagen:  

- Registratie spelers van thuis- en gastteams op het wedstrijdformulier. 
- Begeleiders /bezoekers: Dienen zich altijd te registreren op het registratieformulier in de hal van 

de sporthal o.v.v. naam, mobiele nummer en emailadres. 
 
BEZOEK SPORTHAL: 
Kom in sportkleding naar de sporthal. Blijf zo kort mogelijk in de kleedkamer. Maximaal 6 spelers tegelijk 
in één kleedkamer. Sporthal Interweij telt 4 kleedkamers 2 dames en 2 heren waarvan 1 BCC en 1 voor 
de gasten, dit zal worden aangegeven.   
 
De regels waaraan de sporters zich moeten houden 
- Gebruik bij de ingang desinfecterende handgel bij aankomst, bij wisseling en voor het weggaan. 
- Kom 5 minuten voor aanvang van de training / vrijspelen in de sporthal; 
- Neem je sporttas, schoenen en kleding (bij voorkeur in je tas) mee de zaal in; 
- Wisseling trainingsgroepen: 
- Volg de aanwijzingen in de sportzaal (looproutes, gebruik kleedkamers en douches enz.) 
- Speel met je eigen racket. Wissel dus geen rackets uit. 
- Tijdens het sporten is het niet nodig de afstand van 1,5 meter te bewaren. 
- Voor en na het sporten en ook bij de wisseling tussen de partijen bewaren wij 1,5m afstand. 
- Tijdens competitiewedstrijden staat per thuis- en gastteam een tribune ter beschikking. Houdt     
  ook daarbij 1,5 m afstand. 
- Kantine is tijdens de competitiewedstrijden is gesloten. 
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NA HET SPORTEN: 
Aangeraden wordt om thuis te douchen. Wil je toch gebruik maken van de kleedkamers en 
douches, dan geldt: 
- Kleedkamers heren : 1 voor BCC / 3 voor gasten; 
- Kleedkamers dames : 2 voor BCC / 4 voor gasten; 
- Douche : max. 4 spelers tegelijk in (de middelste douche blijft ongebruikt); 
 
Houdt rekening met elkaar zodat we kunnen blijven sporten met z’n allen. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Badminton Club Culemborg 
 
 

 


