
 

 
Regels i.v.m. corona:  

  
 
 
 

● We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid. 
● Bij verschijnselen als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts blijf je thuis. 
● Als je symptomen krijgt tijdens het spelen dan ga je direct naar huis. 
● Gebruik van de douche en kleedruimte is niet toegestaan.Was je handen thuis. Bij 

de hoofdgang van zowel De Lieberg als Dudok Arena is het verplicht om je 
handen te ontsmetten met ontsmettingsgel. 

● In beide sporthallen komt ook een ontsmettingsgel te staan. 
● Voor en na het badmintonnen op de baan: desinfecteer je je handen, zodat het 

risico van overdracht via de shuttles afneemt. 
●  Zowel op de baan als buiten de baan, houd je 1.5 m. afstand van elkaar. 
●  Geen geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en juichen. 
● Bij binnenkomst in de zaal van De Lieberg of Dudok Arena vul je de presentielijst 

in. Bij het verlaten van de zaal vul je op de presentielijst in hoe laat je weggaat. Bij 
een besmetting moet nl. bekend zijn wie er op welke datum was en in welke 
tijdspanne. De presentielijst wordt 4 weken bewaard. 

● Indien je positief wordt getest op corona, volg het advies van de GGD. Licht het 
bestuur in via de mail (bcderiebeeck@gmail.com). 

● Indien de GGD adviseert om het bestuur in te lichten, ontvangen de aanwezigen 
van de betreffende speelavond een mail van het bestuur. 

● Optisport, de beheerder van beide sporthallen heeft laten weten dat de ventilatie in 
orde is en de lucht niet gerecirculeerd wordt. 

● Na de wedstrijd dien je de baan te verlaten, waarbij 1.5 m. afstand gehouden moet 
worden van andere spelers. 

● Je gaat de baan pas op, als de spelers van de baan af zijn. 
● Niet rennen naar de baan en geef iedereen de kans om te spelen. 
● Publiek is niet toegestaan in de hal, ook niet op de tribune. 
● Mondkapje verplicht in de publieke binnenruimtes in beide sportaccommodaties. 

(entrees, trappenhuis) 
● We spelen alleen enkelspel. We staan dubbels uit samengesteld van personen uit 

1 huishouden niet toe omdat de huidige overheidsmaatregel over sporten ook 
geen uitzondering maakt voor personen uit 1 huishouden. Ook de Badmintonbond 
hanteert dit standpunt.  

● Alleen nadat je je hebt opgegeven via de link in de mail voor het spelen van 
enkelspel, krijg je een bevestiging om naar de hal te gaan. 

De Lieberg: 

● Het doel is om elkaar zo min mogelijk binnen 1.5 m. te passeren. Bij de 
presentielijst wordt een tekening neergelegd met de looprichting van en naar het 
speelveld. 

● In de Lieberg geldt dat maximaal 1 persoon per keer gebruik maakt van de lift. 
●  In de Lieberg houd je op de trap rechts. 

 

● Dudok Arena: 
● Je verlaat de banen met inachtneming van 1.5 m. 
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● We kunnen elkaar aanspreken op het handhaven van de regels.  

● Gebruik je gezonde verstand door de regels te volgen en dan komt het allemaal 
goed. 
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