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BADMINTONCLUB ALBLASSERDAM 

 
 
    Protocol gebruik Sportcentrum Blokweer (concept) 
 
 
 
Dit protocol geldt tot nader order. 
 
BC Alblasserdam huurt de sporthal tot het eind van het seizoen op de volgende tijden: 
 
Dinsdag 18:00-2030 uur halve zaal jeugd (tot de vakantie) 
Dinsdag 20:30-22:30 uur hele zaal volwassenen 
Donderdag 20:30-22:30 uur halve zaal volwassenen 
 
Gedurende alle speelmomenten zal een coronaverantwoordelijke aanwezig zijn. De 
coronaverantwoordelijk ziet er op toe dat het protocol wordt nageleefd.  
 
Bij binnenkomst in de sporthal draag je een (eigen) mondkapje. Bij ingang staat materiaal om je handen 
te ontsmetten. Dit is verplicht. 
 
De kleedkamers kunnen niet gebruikt worden, kom dus verkleed naar de hal. Schoenen kunnen in de hal 
omgewisseld worden. 
 
Volg de aangegeven looproutes om de sporthal binnen te komen. 
 
Vanuit BCA worden een aantal handpompjes ter beschikking gesteld. Advies is om regelmatig (tussen de 
partijen door) je handen te ontsmetten maar in ieder geval voor en na opzetten en afbreken van de 
banen. 
 
Houd bij het opzetten en afbreken van de banen ook de 1.5 meter afstand aan. 
 
Voor de volwassenen geldt dat op de per baan maximaal 2 spelers, waarvan 1 aan elke kant van het net. 
Ook tijdens het spelen moeten beide spelers de 1.5 meter afstand handhaven, dus geen kort netspel. 
 
Wanneer je niet sport houdt je ook 1.5 meter afstand van elkaar en draag je voor en na het sporten een 
mondkapje. 
 
Uitzondering is de jeugd t/m 18 jaar onderling.  
 
Voor volwassenen geldt wel dat de 1.5 meter afstand van de jeugd t/m 18 jaar gehandhaafd wordt buiten 
het sporten. 
 
Het indeelscherm wordt zoveel mogelijk bediend door 1 persoon die vooraf en achteraf zijn handen 
desinfecteert. 
 
Na afloop worden de banen afgebroken en palen en netten op de kar geplaatst. Deze blijft buiten het hok 
staan zodat deze na afloop gedesinfecteerd kan worden. 
Grote palen worden terug in het hok gezet en worden samen met de kar met netten en palen 
gedesinfecteerd na afloop. 
Indeelscherm wordt teruggereden naar de plaats in het hok en gedesinfecteerd na afloop. 
 
Alle gebruikte materialen (Netten, palen, shuttles, indeelscherm, banken) worden na afloop 
gedesinfecteerd.  
Corona verantwoordelijke en beheerder controleren samen of alles schoon en gedesinfecteerd is achter 
gelaten. Niet afmelden betekent een volgende keer niet trainen of spelen. 
 
Voor shuttles stellen wij het volgende: 
 
Per speelperiode worden aparte sets shuttles gebruikt die duidelijk aangegeven voor de dinsdag of 
donderdag zijn. Hierdoor is het desinfecteren van de shuttles niet noodzakelijk. 
 
Alle leden die eigen shuttles gebruiken moeten dit zelfde systeem hanteren. 
 
Naast bovenstaande geldt primair het protocol van sportcentrum Blokweer en de RIVM. 
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Er mogen maximaal 30 personen tegelijk in de hal aanwezig zijn. Tijdens onze speelmomenten zijn 
momenteel niet meer dan 30 personen aanwezig op basis van de huidige leden situatie. Mocht de 
noodzaak ontstaan, zal gebruik gemaakt worden van aanmelding dmv mail door onze leden om uit te 
sluiten dat er meer dan 30 personen aanwezig zullen zij. 
 
Daarnaast wordt bij de jeugd een aanwezigheidslijst bijgehouden en bij de senioren wordt iedereen 
aangemeld op het bord. Gastspelers worden apart geregistreerd inclusief contact gegevens. 
 
 
 
Bestuur BC Alblasserdam 
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