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Inmiddels zijn we gestart met een nieuw badmintonseizoen. Echter zal dit een seizoen zijn die in vele 

opzichten anders is dan andere seizoenen. Om te zorgen dat we in deze bijzondere tijd zoveel mogelijk 

kunnen blijven sporten, hebben we als bestuur van PBC Boomgaardshoek een Protocol opgesteld over hoe we 

binnen PBC Boomgaardshoek om willen gaan met de reeds geldende overheidsmaatregelen omtrent 

Corona/COVID-19.  

Wij willen aan een ieder (eigen leden en bezoekers) vragen om de onderstaande regels op te volgen en deze 

te respecteren. Alleen op deze manier kunnen we als vereniging ervoor zorgen dat we zolang mogelijk 

kunnen blijven sporten! 

 

Algemeen 

 

- PBC Boomgaardshoek volgt de COVID-19/Corona richtlijnen van het RIVM, Badminton 

Nederland en de Gemeente Rotterdam. 

- PBC Boomgaardshoek volgt het protocol “Verantwoord sporten verenigingen en 

gemeenten” van Badminton Nederland. 

- Alle bezoekers (incl. de leden van PBC Boomgaardshoek) worden verwacht zich aan de 

geldende regels (welke onder andere zijn benoemd in dit document) te houden en deze te 

respecteren. 

- De volgende basisregels zijn van kracht:  

o Je blijft thuis als je klachten hebt; 

o Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint 

hij/zij niet, speelt hij/zij niet en dient hij/zij te worden getest; 

o Als een sporter positief wordt getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de 

overheid; 

o De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er 

gelden voor de mede-sporters; 

o Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, houdt de sporter zich 

daaraan en doet hij/zij in die periode niet mee met de trainingen/wedstrijden en/of 

andere activiteiten; 

o I.v.m. een mogelijk contact- of brononderzoek is het van belang te weten bij wie de 

sporter tijdens de training/wedstrijd in de accommodatie is geweest. De sporter 

dient zich in een dergelijk geval via info@pbcboomgaardshoek.nl te melden bij het 

bestuur van PBC Boomgaardshoek. 

Sporthal 

 

- Vanuit de Gemeente Rotterdam is bepaald dat er maximum geldt van 30 bezoekers binnen 

Sporthal Boomgaardshoek. 

- Alle bezoekers (incl. de leden van PBC Boomgaardshoek) worden verwacht de instructies 

die ter plekke worden opgedragen op te volgen. 

- Sportbedrijf Rotterdam vraagt (dringend advies) aan iedereen van 13 jaar of ouder om in hun 

accommodatie een mondkapje te dragen (niet tijdens het sporten).  
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Toeschouwers & Tribunes 

 

- Bezoek/Toeschouwen van wedstrijden en/of trainingen is tot nader orde niet toegestaan. 

- Tijdens wedstrijden, trainingen en/of andere momenten is de tribune gesloten.  

 

 

Kleedkamers & Douches 

 

- De kleedruimtes binnen Sporthal Boomgaardshoek zijn ten alle tijden gesloten. 

- Alle sporters dienen zich thuis om te kleden in sportkleding. 

 

Kantine 

 

- De kantine is tot nader orde gesloten. 

 

Reguliere speelavonden 

 

- Voorafgaand dient iedereen zich per e-mail (info@pbcboomgaardshoek.nl) te 

registreren/aanmelden voor een speelavond. Voor de dinsdag, dient een aanmelding uiterlijk 

verstuurd te worden op zondag, voor de vrijdag dient een aanmelding uiterlijk verstuurd te 

worden op woensdag, voor zondag dient een aanmelding uiterlijk verstuurd te worden op 

donderdag (van toepassing voor leden vanaf 18 jaar). 

- Maximaal 30 personen worden toegelaten op de betreffende speelavonden (van toepassing 

voor leden vanaf 18 jaar). 

- Voor jeugdleden (tot en met 17 jaar) blijven de reguliere speelmomenten van toepassing. 

- Kom maximaal 10 minuten voorafgaand aan start van de gebruikelijke speeltijden naar de 

sporthal. 

- Tijdens de speelavonden is het alleen toegestaan om singels te spelen. Het is niet toegestaan 

om dubbels en mix te spelen. 

- Direct voorafgaand en na het spelen van de wedstrijden (vrijspelen) dient er 1,5 meter 

afstand tot elkaar gehouden te worden. 

- Na afloop van een wedstrijd dien je zelf je eigen speelkaart opnieuw af te hangen. Je mag niet 

de speelkaart van een ander lid verwijderen en elders ophangen. 

- Houdt gedurende het afhangen op het afhangbord 1,5 meter afstand tot elkaar en ga na het 

afhangen direct naar de speelbaan. Je merkt vanzelf wie jouw tegenstander zal zijn. 

- Het is voor seniorleden niet toegestaan om tijdens de jeugdtraining alvast “in te slaan”.  

- De jeugd wordt verzocht om tijdens de wisseling jeugd-senioren afstand te houden tot de 

aanwezige volwassenen. 

 

Trainingen (Jeugd & Senioren) 

- De trainingen voor de senioren competitie spelers zijn tot nader orde afgelast. 

- De trainingen voor de jeugd gaan – mogelijk in een andere vorm – door.  

 

Wedstrijden (Competitie Jeugd & Senioren) 

 

- De competitie, voor zowel de jeugd als de senioren, is tot nader orde stilgelegd. 
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