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Badminton  Vereniging  Doesburg 

Yes, we mogen weer badmintonnen! 
Maandag 17 mei, 18:56 uur 

Eindelijk….. na vijf maanden mogen we weer de zaal in om te badmin-
tonnen! 

Vanmiddag maakte het demissionaire kabinet duidelijk dat de binnensporten 
per aanstaande woensdag 19 mei weer van start mogen. De coronacijfers 
zijn volgens het kabinet voldoende gedaald om de volgende stap in de ver-
soepelingen toe te passen. 

Er zitten wel een aantal voorwaarden aan de heropening van de binnensport. 

Zo mogen er maar maximaal 30 personen in de sporthal aanwezig zijn, is er 

een registratieverplichting en mogen sporters vanaf 18 jaar maximaal met z’n 

tweeën sporten met in achtneming van de 1,5 metermaatregel. 

Protocol verantwoord Badmintonnen   personen met klachten blijven thuis.  

Sporten tot en met 17 jaar : 

Praktisch voor Badminton training en wedstrijdvormen  

• Wedstrijdvormen alleen tussen spelers en teams van dezelfde sportclub toe-

gestaan;  

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

3 vormen en gezamenlijke warming ups;  

•  Kleedkamers zijn gesloten, evenals kantines en douches;  

•  Geen publiek.  

 

Sporten vanaf 18 tot en met 26 jaar : 

Praktisch voor Badminton training en wedstrijdvormen  

• Wedstrijdvormen alleen tussen spelers van dezelfde club toegestaan en vaste kop-

pels; 

•  Trainingsvormen kunnen met tweetallen op een baan, met vaste koppels;  

• Kleedkamers zijn gesloten, evenals kantines en douches; 

• Geen publiek.  

 



Sporten vanaf 27 jaar of ouder : 

• Sporters vanaf 27 jaar mogen binnen sporten, met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, vaste 

koppels;  

• Maximaal 30 personen per ruimte, exclusief de trainer;  

• Geen groepslessen, individuele instructie per tweetal 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 op de zelfde wijze  als  aan het begin van dit seizoen ;  

 

Senioren alleen singles   

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

 

Bij deze regelgeving  blijft de  dinsdagmorgen  nog op slot. ( Er kan niet gemixt worden). 

 

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 
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