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Badminton  Vereniging  Doesburg 

Verbreden van de inzet van het coronatoegangs-
bewijs 

 

Beste badmintonvrienden 

In de bestrijding van de pandemie zijn we weer een nieuwe fase in gegaan. 

Jullie hebben ongetwijfeld uit de pers vernomen dat vanaf volgende week 

controle van een CoronaToegangsBewijs, oftewel een QR code verplicht is. 

Daar zullen ook wij niet aan ontkomen. 

Op de dinsdagen zoeken we een pragmatische oplossing, omdat iedereen on-

geveer tegelijk aankomt. Controle daar van hoeft niet veel tijd en inspanning 

te kosten. 

Voor de donderdag ligt dat anders. Jeugd onder 18 en de trainers hoeven niet 

gecontroleerd te worden, dus controle zal plaatsvinden vanaf 19.45 uur aan 

de deur.  

We blijven tot ca 20.30 uur aan de deur controleren, daarna dienen laatko-

mers zich direct te melden bij de zaal. Dus niet eerst omkleden, direct na bin-

nenkomst naar de dubbele zaaldeuren en je daar melden. 

Laten we het de mensen die controleren niet moeilijk maken, geen discussies 

aan de deur. Wie geen QR code kan tonen mogen we niet binnenlaten. Neem 

je eigen verantwoordelijkheid, heb je geen QR code, blijf thuis. 

Uiteindelijk kost dit menskracht. De eerste paar keer is het schema gevuld met 

bestuursleden, maar omdat we verwachten dat dit nog wel even aanloopt zoe-

ken we vrijwilligers om daarbij een rol te spelen. Wie helpt ons? 

 Jeugd onder 18 en de trainers hoeven niet gecontroleerd te worden. 

( zie ook  pag.2 laatste punt) 



Relevante samenvatting uit Protocol ver-

antwoord Badmintonnen  

Kaders Rijksoverheid per 6 november 2021   

Richtlijnen algemeen  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk gelden-

de maatregelen.  

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

•  Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, 

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

smaak: dit geldt voor iedereen;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;   

• schud geen handen;   

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;   

• zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;  

• houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand;  

• het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:   

 publiek bij sportwedstrijden binnen, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is 

jeugd tot 18 jaar uitgezonderd; bij publiek van professionele wedstrijden en topcompetities is het verplicht 

voor iedereen van 13 jaar en ouder;   

 georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals:  verenigingssport, sport-

school, fitness, groepslessen zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek;   horeca, zowel binnen als op 

buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij het afhaalpunt buiten;   

 voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoe-

gangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle 

vrijwilligers;  

 voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoe-

kers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaat-
sen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. 



Horeca en sport  
De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 00.00 uur ’s nachts. Voor het toegang krij-

gen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van 

eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.  

Vereniging en accommodatie   
blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, 
zijn hier een aantal tips geformuleerd;   

• indien nodig ga met de gemeente in gesprek op welke manier je hulp kunt krijgen bij de controle op 

het coronatoegangsbewijs;  

• stem met de beheerder van de accommodatie af wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de 

controle op het coronatoegangsbewijs;  

• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor mate-

rialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);  

• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het 

protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met 

eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.  

Trainer/coach  

instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sport-

aanbod kunnen uitvoeren;   

zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na de sportactiviteit;   

  

Eventuele besmetting  

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;   

ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

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

van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;   

indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moe-
ten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per 
situatie en regio verschillen;   

sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) 

van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.   

Veel gestelde vragen  

•  NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.  

https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid-in-corona-tijd
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid-in-corona-tijd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen


Onderzoek grensoverschrijdend gedrag in badmintonwereld 
Maandag 01 november, 15:00 uur 

Binnenkort ontvangen alle leden van Badminton Nederland van 16 jaar en ouder van onderzoeksbu-
reau Centerdata een uitnodiging voor een vragenlijst over grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Waar gaat de vragenlijst over? 
De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport binnen Bad-
minton Nederland. Er worden vragen gesteld over vervelende ervaringen tijdens het sporten. Het gaat 
hierbij om emotionele, lichamelijke en seksuele ervaringen. U kunt er altijd voor kiezen om een vraag die 
u niet wilt beantwoorden over te slaan of om de lijst niet in te vullen. 

Wie voert het onderzoek uit? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Centerdata in samenwerking met Badminton Nederland, NOC*NSF 
en I&O Research. 

Waarom dit onderzoek? 
De laatste tijd zijn vervelende ervaringen en grensoverschrijdend gedrag in de sport regelmatig in het 
nieuws. De ervaringen van de turnsters zijn hiervan het bekendste voorbeeld. Badminton Nederland wil 
graag weten wat de ervaringen binnen de eigen sportzijn. De resultaten kunnen helpen om het beleid 
aan te passen om grensoverschrijdend gedrag in onze sport tegen te gaan. 

Hoe zit het met mijn privacy? 
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij zorgen ervoor dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan, 
uw gegevens goed beveiligen en dat uw antwoorden niet tot u te herleiden zijn. Over de resultaten van 
het onderzoek wordt door I&O Research een rapport geschreven. In dit rapport is geen verband te leg-
gen tussen de resultaten en antwoorden van individuele personen. 

Wanneer ontvang ik de vragenlijst? 

U ontvangt de vragenlijst tussen 8 en 12 november 2021 van Centerdata. We hopen dat zoveel mogelijk 

leden de vragenlijst zullen invullen, zodat we met uw antwoorden de sport weer een stukje veiliger kun-

nen maken! 

Nieuws van de bond 



 Nieuwegein, 30 oktober 2021                   

Het is gebruikelijke jullie te berichten over de ontwikkelingen over de Landelijke Team toernooi-
en in Almere, Alphen a/d Rijn en Arnhem. 

MRTT 

Het MRTT in Almere hebben wij vooraf afgeblazen wegens de beperkingen van de coronamaat-
regelen, maar op verzoek van de YDO 2021 organisatie alsnog een toernooi met een aangepas-
te wedstrijdvorm opgezet. Met 14 teams heeft dat plaats gevonden tot grote vreugde van de 
ingeschreven deelnemers. De wedstrijddag was anders, wat korter, alle teams speelden dames-
, heren- en mixed-dubbels. Er waren geen prijzen, wel was er voor iedere deelnemer een leuke 
attentie en, verrassend, voor de eerste twee teams toch nog een prijs, vanuit de Yonex Dutch 
Open organisatie ter beschikking gesteld. 

Een geslaagde dag, maar niet het gebruikelijke Mixed-dubbel Recreanten Team Toernooi. 

Afgelopen week heeft projectgroep XRTT de twee komende toernooiden ARTT 2021 in decem-
ber en het LRTT in maart 2022 besproken en de mogelijkheden afgewogen. 

ARTT 

Dat heeft geleid tot het besluit om het Alphense Recreanten Team Toernooi op 18 decem-
ber niet door te laten gaan. Hiervoor zijn diverse redenen, waaronder de onmogelijkheid om de 
zaal te huren en de verwachting dat er slechts een beperkt aantal deelnemers zich inschrijven. 
Een besluit dat we niet graag nemen, maar er wel geheel achter staan. 

LRTT 2022 

Het Landelijk Recreanten Team Toernooi in Arnhem op 12 maart 2022 willen we heel graag 
doorlaten gaan. Hierbij gaan we uit van de huidige en al bekende Convid regels, waarbij we 
blijven hopen op minder beperkingen. 

De kans dat het gebruikelijk aantal deelnemende teams wat lager kan zijn, geeft ons geen be-
perkingen om in de wedstrijden alle spelers steeds tegen andere tegenstanders te laten spelen. 

Om organisatorische redenen maken wij de inschrijvingsperiode korter dan gebruikelijk. 

Binnenkort ontvang je de aankondiging met de genoemde inschrijfperiode, dus kun je vast 
gaan rondkijken wie met het LRTT 2022 mee gaat doen.   

Met vriendelijke groeten 

Kees Jansma 

voorzitter projectteam 
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