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Badminton  Vereniging  Doesburg 

Beste mede-badmintonners 

Ik heb jullie verschillende keren heel vervelende mededelingen moeten doen over 

de speelmogelijkheden. Van beperkingen tot volledig sluiten, jullie kunnen het je 

best nog wel herinneren. 

Het doet mij daarom ontzettend veel deugd dat ik deze nieuwsbrief mag openen 

met goed nieuws! We gaan weer open! Ook op dinsdagochtend. We mogen weer 

dubbelen en mixen. We kunnen weer omkleden en douchen!  

Uiteraard is de pandemie niet voorbij. Verderop lezen jullie waar we ons aan moe-

ten houden, en dat gaan we uiteraard ook netjes naleven. Ook de kantine zal nog 

niet geopend zijn, het wachten is op het moment dat de horeca later dan 22.00 uur 

gaat sluiten. Over de dinsdagochtend beraad men zich nog. We doen ook nog even 

rustig aan met introducees. We gaan het niet expliciet verbieden, maar de maxima-

le groepsgrootte is 50, dat zal voor ons geen probleem worden, maar op introdu-

cees zijn we nog niet helemaal voorbereid.  

Uiteraard gaan we ook weer de volledige contributie innen, ik dank oprecht alle le-

den dat ze ons trouw gebleven zijn (we hebben slechts enkele opzeggingen), maar 

een aantal nieuwe leden erbij zou welkom zijn. Direct na de vakantie is dat een on-

derwerp dat we verenigingsbreed moeten oppakken! 

           

Ik wens jullie heel veel speelplezier, begin rustig aan want het gevaar van blessures 

is natuurlijk aanwezig als er lang niet gespeeld is. We kunnen dan door tot donder-

dag 22 juli, dus er zijn nog 7 speelweken. Dan is het vakantie en zouden we 7 sep-

tember weer kunnen beginnen, maar ik hoop (en verwacht een beetje) dat dat nog 

wel iets vervroegd zou kunnen worden.  

Veel speelplezier 

Hein den Hartog, voorzitter 



. 

personen met klachten blijven thuis.  

Sporten tot en met 17 jaar : 

Praktisch voor Badminton training en wedstrijdvormen  

• Wedstrijdvormen toegestaan echter zonder publiek  

•  Er is geen 1,5 meter afstand vereist dus dubbelspelen kunnen, evenals 3 vs 3 vormen en geza-

menlijke warming ups;  

• Kleedkamers  en douches zijn  weer open  evenals kantines . 

•  Geen publiek.  

Sporten vanaf 18 tot en met 26 jaar : 

Praktisch voor Badminton training en wedstrijdvormen  

•  Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen 

sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. ; 

•  Trainingsvormen  toegestaan;  

•  Kleedkamers  en douches zijn  weer open  evenals kantines . 

• Geen publiek.  

• Mondkapje binnen verplicht, alleen tijdens het sporten af 

•  Verplichte gezondheidscheck voor aanvang; ( voor ons : verplicht  formulier invullen bij binnen-

komst ) 

Yes, we mogen weer gewoon badmintonnen! 
Vrijdag 28 mei, 20 uur 

Eindelijk….. na vijf maanden kunnen we weer de zaal in om NORMAAL te badmintonnen! 

Vanavond maakte het demissionaire kabinet duidelijk dat de binnensporten per aanstaande zaterdag 05 juni 
weer mogelijk zijn voor groepen van maximaal 50 personen zonder 1.5 meter afstand . De coronacijfers zijn 
volgens het kabinet voldoende gedaald om de volgende stap in de versoepelingen toe te passen. 

Er zitten wel een aantal voorwaarden aan de heropening van de binnensport. Zo mogen er maar maximaal 

50 personen in de sporthal aanwezig zijn, is er een registratieverplichting  



Sporten vanaf 27 jaar of ouder : 

• Sporters vanaf 27 jaar mogen binnen sporten zonder 1,5 meter afstand;  

• Mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn 

wel toegestaan. ; 

• Maximaal 50 personen per ruimte, exclusief de trainer;  

•  Groepslessen mag;  

•  Verplichte gezondheidscheck voor aanvang; ( voor ons : verplicht  formulier invullen bij binnenkomst ) 

• Mondkapje binnen verplicht, alleen tijdens het sporten af;  

•  Geen publiek.  

 

We kunnen dus weer spelen zoals van ouds ;  

 

Senioren / jeugd dus singles  , mix en dubbels ! 

Iedereen , dus ook de jeugd ,  bij binnenkomst inschrijven  en ontsmetten ! 

 

Bij deze regelgeving   kan de dinsdagmorgen ook weer open. 

 

We wensen iedereen  die gaat spelen  veel speelgenot.  

sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

 

 

Kantine : bij deze regelgeving  blijft de kantine  van de Beumerskamp  op de donderdagavond nog geslo-

ten . 

Dinsdagmorgen : nog  niet bekend.  ( zodra dit bekend is  vind je dit terug op onze site _nieuws_  .) 

 

Vakantie :  laatste speeldag   donderdag  22 juli. Start nieuwe seizoen : dinsdag  7 september. 

Anders geschreven : de sporthal zit dicht van  vrijdag  23 juli  tot en met zondag  5 september. 
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