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Corona protocol – TFS Barendrecht   
 
Per 1 juli is het binnensporten waaronder badminton weer toegestaan. De regel is dat iedereen 1,5 
meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en 
spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. 
 
Het uitgangspunt is het zo veilig en gezond mogelijk kunnen badmintonnen voor een ieder. Wij volgen 
de voorschriften van de Nederlandse overheid1, de noodverordening van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond2 en het protocol verantwoord sporten van Badminton Nederland3 op. 

 
Algemeen 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

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

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:  

o neusverkoudheid,  

o hoesten,  

o benauwdheid, of  

o koorts;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:  
o neusverkoudheid,  

o loopneus,  

o niezen,  

o keelpijn,  

o (licht) hoesten,  

o benauwdheid,  

o verhoging,  

o koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:  

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);  

• Vermijd drukte;  

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

• Schud geen handen;  

 

Binnenkomst 

• Wil je komen spelen? Belangrijk om te weten is dat inschrijven verplicht is. Dat kan via 
www.tfsbarendrecht.nl. Let op: zonder inschrijving kun je helaas niet komen spelen. Tijdens 
de competitiewedstrijden hoeft dit niet, dan zijn de wedstrijdformulieren leidend.  

• Iedereen is verplicht zijn/haar handen te desinfecteren bij binnenkomst. Na een wedstrijd 

kunnen de handen worden gedesinfecteerd in de zaal. De commissies zorgen voor de 

aanwezigheid van desinfectiemiddelen in de zaal. Bij de competitiewedstrijden is dit 

onderdeel van de zaalopbouw.   

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus 
2 https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2020/08/200810-getekende-noodverordening-covid-19-
veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond-van-10-augustus-2020-def-.pdf 
3 https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-Badminton-Nederland-week-
26.pdf 
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• Iedereen is verplicht om de looproute te volgen zoals in de hal aangegeven. Bij 

binnenkomst kun je rechtdoor naar de zaal lopen. Via de kleedkamers kun je 

terug naar de uitgang of naar de kantine.  

Kleedkamers 

• De beschikbare kleedkamers (3 heren en 3 dames) zijn open, maar hiervoor geldt een 

maximum van 4 mensen tegelijk.   

• Kom in sportkleding zodat je je niet bij TFS Barendrecht hoeft om te kleden. 

Kantine 

• Volgens de richtlijnen geldt binnen een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en 

gezondheidscheck. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Het 

meenemen van toeschouwers wordt afgeraden, maar is niet verboden. Op de tribune staat 

aangegeven waar je wel/niet kunt plaatsnemen en hoe je de tribune kan betreden en 

verlaten.  

• Wij verzoeken iedereen te pinnen.   

• Er wordt gewerkt met maaltijdboxen, zodat je deze gemakkelijk kunt meenemen.  

Competitie 

• Ieder team krijgt een vaste plek toegewezen, zoals aangegeven op de baanindeling. Dit wordt 

opgebouwd door degene die zaaldienst hebben. Alle spelers worden verzocht om gedurende 

de gehele teamwedstrijd zo veel mogelijk bij deze toegewezen plek te blijven. Het 

thuisspelende team informeert hierover actief het uit spelende team.  

• Scheidsrechters krijgen een eigen plek toegewezen. 

• Na de wedstrijden kan er door de teams beneden in de zaal wat gedronken en gegeten 

worden. Het thuis spelende team is zelf verantwoordelijk drinken en/of een teamschotel te 

halen in de kantine en mee naar de zaal te nemen. 

• Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of 

naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden; 

Overig 

• We zullen de buitendeuren in de zaal zoveel mogelijk open hebben staan voor maximale 

luchtcirculatie. 

• Geforceerd stemgebruik, zingen en schreeuwen, is niet toegestaan.  

• De leden van het bestuur en de commissies4 zijn het aanspreekpunt en zullen ondersteunen 

bij het opvolgen van de regels, waarbij we een beroep doen op ieders eigen 

verantwoordelijkheid.  

 

Ondanks deze maatregelen hopen wij op sportieve en gezellige wedstrijden.  

Bij vragen graag contact opnemen met het bestuur van TFS Barendrecht; info@TFSbarendrecht.nl.   

 
4 https://tfsbarendrecht.nl/info/bestuur-en-commissies/ 


