
Protocol badmintonvereniging Sinar ’75 te Middelburg 

Badmintonnen per 1 juli 

Woensdag 26 juni kwam het heugelijke nieuws dat we per 1 juli weer de zaal in mogen om te 

badmintonnen en dat tijdens het sporten de 1,5 meter afstand tussen sporters niet hoeft. 

Badmintonprotocol  

 Dit document is mede tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse badmintonbond en 

het sportprotocol van NOC*NSF  

Toegang/looproute en uitgang van het sportcomplex. 

- De beheerder van het sportcomplex zal nog richtlijnen geven over het wisselen van 

schoeisel en de looproute. 

- Kleedruimtes zijn voorlopig afgesloten.  

- Er is voorlopig geen mogelijkheid tot douchen in de kleedruimte. 

- Toiletgebruik in overleg met de beheerder. 

- Alle spelers moeten bij toegang van het sportcomplex  de handen ontsmetten met 

ontsmettingsspray ( door Sinar ‘75 aangeleverd ) 

 Gebruik van materialen/middelen. 

 

- Netten worden opgezet en afgebroken door de beheerder van het sportcomplex. 

- Er zal altijd een zaalwacht aanwezig zijn tijdens de speeluren. 

- De sporters dienen in sportkleding naar het complex te komen. 

- Iedereen gebruikt alleen zijn/haar eigen racket(s). 

-Plastic shuttles worden beschikbaar gesteld door de vereniging 

-Veren shuttles dienen door de spelers zelf te worden georganiseerd.  

Aanvulling door de Nederlandse Badmintonbond. 

Shuttles  

- Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg desinfecteren de 

spelers hun handen; bij iedere baan/veld zal een pompje staan. 

- Shuttles worden door de vereniging bewaard.  Voor iedere trainingsgroep zijn er aparte 

shuttles (dus je gebruikt 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 week daarop. 

- Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt; 

spelers gebruiken zo veel mogelijk het racket hiervoor. 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v4.pdf


- *Toevoeging plastic shuttles 

- Plastic shuttles worden door vereniging/trainer schoongemaakt met 

desinfectiemiddel en zijn daarna weer onmiddellijk te gebruiken. 

 

 

Training/vrijspelen op de baan. 

- Op iedere baan staat een flacon ontsmettingsspray. ( door Sinar ‘75 aangeleverd ) 

- Alle spelers dienen nogmaals voor aanvang van het spelen de handen ontsmetten. 

- Op iedere speelbaan mogen niet meer dan 4 spelers aanwezig zijn. 

- Indien er van speelveld wordt gewisseld, moet dit met de klok mee geschieden opdat de 

- 1,5 meter gerespecteerd kan blijven.  
- Wisselen van baan naar zitplaatsen en omgekeerd gebeurt via de brede paden.  
- Gebruik zitplaatsen, : “de bankzitters“ dienen de 1,5 meter te respecteren. 

              

Na afloop van de speeltijd wordt de zaal via een nader aan te geven route  verlaten en wordt het 

schoeisel gewisseld. 

 

De zaalwacht ( Sinar ‘75 ) zal de plastic shuttles na afloop verzamelen en ontsmetten. 

 


