
 
                                                                                                                                                 

Protocol verantwoord sporten Badminton Combinatie 
Smash Vught 

 
DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASSEERD OP DE 
KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP 
BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE 
NOODVERORDENINGEN).   
 
Situatie per 1 juli 
Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid 
heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, 
met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is 
zeker niet verdwenen.   
De volgende basisregels zijn nog steeds 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; 
 werk zoveel mogelijk thuis; 
 vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 
Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor 
sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de 
sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet 
mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. 
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te 
voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen 
voor opgesteld. 
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: 
• neusverkoudheid, 
• hoesten, 
• benauwdheid, of 
• koorts; 

 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; 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene


 
 houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 

sporten); 
 vermijd drukte; 
 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
 schud geen handen; 

 
Voor sporters 
 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening 
is aangepast en van kracht is; 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent 

van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.  
• Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
• voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit 

betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 
meter afstand aangehouden hoeft te worden; 

• houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 
meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor 
leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan 
sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten; 

• bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat 
niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde 
atletiekwedstrijden zoals hardlopen of bij wielerwedstrijden; 

• houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je 
meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de 
locatie verlaat; 

• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening 
dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, 
waaronder in de kleedkamers en in de kantines; 

• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten 
geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en 
tijdens een wissel; 

• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden; 

• alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli 
opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.   

• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, 
bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;   

• blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op 
de sportlocatie actief zijn; 

• gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden 
aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of 
reinigingsdoekjes; 

• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan. 

 
 



 
Gebruik van materialen  

• Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen per rijen 
van drie netten of één per enkel net, vooraf en achteraf worden de handen 
gedesinfecteerd 

• Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de 
trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de 
handen vanaf  

• Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s) 
Shuttles  

• Bij aankomst en voor de training of het speelmoment, en dus voordat shuttles 
worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen 

• Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg je 
handen desinfecteren, het is handig om bij iedere baan/veld een pompje te 
hebben 

• Shuttles worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep aparte 
shuttles (dus gebruik 1 keer per week dezelfde shuttles) 

• Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker 
worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de training van de opvolgende 
week 

• Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de 
hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor  

• Voor plastic shuttles kan het reguliere protocol worden gevolgd. Als alternatief 
kunnen shuttles door vereniging/trainer worden schoongemaakt met 
desinfectiemiddel. Hierna zijn ze onmiddellijk weer te gebruiken.  

 
Voor ouders en verzorgers   
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:   

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale 
noodverordening is aangepast en van kracht is; 

• nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- 

en hygiëneregels in acht; 
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat 

ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
• houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de 

tribune, in de kantine etc; 
• voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en 

gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen 
een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het 
voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar 
en ouder 1,5 meter afstand kan houden; 

• voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en 
gezondheidscheck EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen 
een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het 
voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar 
en ouder 1,5 meter afstand kan houden; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 
begeleiders en bestuursleden; 



 
• voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een 

aantal vragen over uw kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de 
vragen; 

• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan; 

• draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je 
huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of 
bij uitwedstrijden. 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf
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