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De maatregelen tegen corona zijn in principe eenvoudig en simpel. Toch kunnen deze door verschil van interpretatie en
implementatie nogal uiteenlopen. Vanuit de Badminton Nederland wordt geadviseerd een protocol te publiceren ter
verduidelijking van de regels voor de te ontvangen competitieteams. BPML werkt uiteraard graag mee aan beperking
van de risico’s op besmetting.
1) Bovenal geldt voor eenieder dat het gezond verstand wordt gebruikt, en er respect wordt opgebracht voor elk zijn
pogingen om iets te doen aan reductie van de risico’s aangaande besmetting.
2) De richtlijnen in de sporthal zijn bindend. BPML heeft zich te houden aan de reglementen van zowel de exploitant
van de sporthal, de Gemeente Maasgouw, alsmede gast-club BC de Maasdroppers van wie wij gebruik mogen
maken van de door haar gehuurde tijd in de hal. Wij verwachten dat dus ook van onze gasten, zowel spelers als
eventuele supporters, begeleiders en ouders.
3) Maak gebruik van de bij de ingang aangeboden desinfectie-middelen, of gebruik zelf meegenomen middelen.
Neem ook de ter plaatse gepubliceerde maatregelen ter harte.
4) Spelers worden geregistreerd via het wedstrijdformulier, en we gaan ervan uit dat bij eventueel contact met de
GGD medewerking wordt verleend door de CCP. Alle overige bezoekers worden geacht het
aanwezigheidsformulier in de sporthal in te vullen, inclusief telefoonnummer.
5) De overheid heeft besloten dat er per 29 september 2020 heeft géén publiek aanwezig mag zijn, óók niet bij
amateurwedstrijden. Voor het uitspelende team geldt dat er per minderjarige speler slechts één begeleider
aanwezig mag zijn.
6) Bij elke wedstrijd is per vereniging slechts één coach aanwezig in de directe nabijheid van de baan. Team-genoten
en eventuele begeleiders moedigen hun spelers aan vanaf de tribune of een door de wedstrijdleider aangewezen
vak in de sporthal, en met gedempt volume.
7) Volwassenen (vanaf 18 jaar) houden onderling de 1,5 meter aan. Kinderen tot 18 houden tevens de 1,5 meter aan
ten aanzien van volwassenen (en andersom natuurlijk).
8) Geef elkaar de ruimte bij het wisselen van speelhelft. Felicitaties en bedankjes worden uitgewisseld middels
racketblad, of schoencontact.
9) In de kleedlokalen mogen maximaal 5 personen tegelijk aanwezig zijn. Onder de douche mogen maximaal 3
personen tegelijk aanwezig zijn. Wacht netjes op je beurt. Er zijn onvoldoende kleedlokalen om elk team van een
eigen lokaal te voorzien. Houd dus ook rekening met spelers van andere teams.
10) Na de wedstrijd kan helaas géén drankje worden genuttigd. De kantine is gesloten. Wij nodigen u ná de
competitie, en ná versoepeling van maatregelen graag een keer uit om na een vriendschappelijke re-match de
geleden schade in te halen!
11) Uiteraard mogen spelers die zich niet gezond voelen, en/of aan één of meer corona-gerelateerde symptomen
lijden niet worden opgesteld. Ook spelers uit een huishouden waar iemand van in quarantaine zit, mogen niet
worden opgesteld.
Bedankt voor de medewerking en sportieve wedstrijd gewenst!

