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Coronaprotocol  - Spelen bij B.C. Velsen 
 
 
 
Algemeen 

- Houd naast én op de baan 1,5 m’ afstand van elkaar (uitgezonderd mensen uit hetzelfde 
huishouden en jeugd  < 18 jaar) 

- Kom niet te vroeg, zo bevorderen we de roulatie tussen de trainingen  
- Er mogen maximaal 30 spelers in de hal, exclusief trainers 
- Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel spelers er komen starten we zonder voorinschrijving. 

Indien het te druk wordt zullen we spelers wegsturen en naar een reserveringssysteem over 
gaan.  
 

Speelmomenten 
 

Maandagavond – Het Polderhuis 

Tijdstip  Deelnemers  Trainer/ verantwoordelijke Max. aantal 
spelers 

19.00u – 20.15 u  Competitie- en 
reservespelers - training 

Virgil Pichel  24 

20.30u – 14.45 u Recreanten - training Hans en Christa Kaper 24 

 

Woensdagavond - Zeewijkhal 

Tijdstip  Deelnemers  Trainer/ verantwoordelijke Max. aantal 
spelers 

18.00u – 19.00u  Jeugdspelers (competitie) Marijne, Hans en Christa n.v.t. 

19.00u – 20.15u Recreanten - training Marijne Visser 27 

20.30u – 21.45u Competitie- en 
reservespelers - training 

Stanley/ Marijne 27 

 

Donderdagavond – Sporthal Oost 

Tijdstip  Deelnemers  Trainer/ verantwoordelijke Max. aantal 
spelers 

20.00u – 22.00u  Alle senioren leden  Iemand van BC IJmond  30 

 

Zaterdagochtend – Sporthal Oost 

Tijdstip  Deelnemers  Trainer/ verantwoordelijke Max. aantal 
spelers 

09.45u – 11.45u  Alle jeugdleden   Trainers en baanbegeleiders n.v.t. 

 
 
Over de hal 

- Desinfecteer bij binnenkomst je handen  

- Mondkapjes zijn verplicht ( vanaf 13 jaar > ) in de gehele accommodatie m.u.v. de speelhal 

- Kleed je thuis alvast om  

- Douchen en omkleden is niet toegestaan  

- Verlaat zo snel mogelijk na de training en/of het spelen de hal  

 
 



  19 oktober 2020 

Trainingen  
- Ook leden die normaal niet trainen mogen een training volgen  
- De trainingen worden aan het niveau van de spelers aangepast  
- Tijdens de trainingen worden er enkel single-oefeningen uitgevoerd  
- Er wordt een maximum van 3 personen per baan gesteld (indien nodig), zowel voor 

recreanten als competitiespelers. Waarbij twee personen de oefeningen uitvoeren en een 
derde persoon indraait. Dit is de gehele training dezelfde persoon 

- Tussen de trainingen hebben we een wisseltijd van 15 minuten dit om er voor te zorgen dat 
het maximaal aantal personen van 30 in een ruimte niet overschrijden 

 
 
Vrij spelen 

- Dubbel- en mixpartijen zijn NIET toegestaan; tenzij het om een single gaat 
- Er zal tijdens het vrijspelen op donderdagavond een hal-coördinator aanwezig zijn van BC 

IJmond of BC Velsen 

 
Competitiewedstrijden 

- Er worden voorlopig GEEN competitiewedstrijden gespeeld 
- Dit geldt voor zowel de jeugd- als seniorenspelers 

 
 
Jeugd  

- Jeugdspelers kunnen ten alle tijden spelen op woensdagavond en zaterdagochtend 
- Er mag geen publiek aanwezig zijn  
- Kinderen dienen alleen gebracht te worden door de ouders 

 
 
Het regelement van de bond 
Te aanzien van het protocol is er een nieuwe update. Bijgevoegd de link met aanvullende informatie 
vanuit de Badmintonbond:  
Https://www.badminton.nl/nieuws/update-nieuwe-coronamaatregelen 
 
 
Wat te doen bij een coronabesmetting? 
Natuurlijk doen we er als club alles aan om de anderhalve meter samenleving ook in de sporthal na 
te leven om coronabesmetting te voorkomen. Echter kan het voorkomen dat ondanks alle 
protocollen en instructies er iemand besmet raakt met corona. 
 
Indien je besmet bent geraakt neemt de GGD contact met je op. Zij zullen dan samen met jou 
bepalen of er een contactonderzoek binnen B.C. Velsen nodig is. Als dit het geval is neem dan contact 
op met leden@bcvelsen.nl   
 
 
Vragen? 
Zie jij verbeteringen, of heb je vragen? Laat het ons weten via leden@bcvelsen.nl  
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking.  

Het bestuur van BC Velsen  
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