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Wij dienen als BVA ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er zijn richtlijnen voor trainers, 

faciliteiten, kader en spelers. Hieronder een opsomming van de richtlijnen waar elke speler zich aan 

dient te houden als ze wensen deel te nemen aan de speelavonden. Bij vragen hierover, verzoeken we 

je contact op te nemen via de mail met de recreantencommissie. Er zal een corona coördinator op de 

avonden aanwezig zijn.  

 

Richtlijnen voor de speler: 

 

a) Spelers komen binnen in de zij-ingang van de hal (bij BeeS-Sports), met minimaal 1,5 meter 

afstand tussen elkaar. Hou rekening met de belijning en de pijlen op de grond. Dit is tevens ook 

de uitgang van de sporthal. Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van je tijdsblok. 

b) Iedereen heeft zijn eigen plekje in de hal waar hij/zij zijn spullen kwijt kan, met daarbij een 

zitplek op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

c) Spelers zorgen voor binnenkomst dat de handen volgens de regels van het RIVM gewassen zijn.  

d) Zet je tas op een plek op de tribune die niet is afgezet. Is er geen plek meer, zet je tas dan onder 

de tribune.  

e) Spelers mogen dezelfde shuttles aanraken tijdens het spelen.  

f) Spelers zitten tijdens het spelen zo min mogelijk aan hun gezicht, zweet veeg je af met handdoek 

of zweetband. Deze moet je dan ook verplicht meenemen. 

g) Houd je racket vast aan je grip. 

h) Bidons,  drinken en handdoek alleen zelf gebruiken en van huis uit meenemen zodat je niet hoeft 

te vullen in de hal, kleedkamers zijn beperkt te gebruiken. 

i) Douchen en gebruik van sauna is niet mogelijk in de hal! 

j) Toilet kan worden gebruikt in de kleedkamer, maar maak deze na gebruik goed schoon. 

Maximaal 3 personen in de kleedkamer. 

k) Vervang je grip zo vaak mogelijk en speel alleen met je eigen racket.  

l) Vermijd fysiek contact met anderen in de accommodatie. 

m) Spelers mogen met vier personen op een baan staan en tijdens het sporten geldt de 1,5 meter 

niet tussen de spelers.  

n) Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis. 

o) Verlaat de zaal gefaseerd zodat iedereen 1,5 meter afstand houdt. 

p) De zaal wordt via dezelfde deuren verlaten, alleen gebruik je de andere pijlen op de grond. Houd 

afstand! 

q) Volg alle algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de 

verspreiding van het COVID-19 virus.  

 

 Kom zo min mogelijk met het Openbaar Vervoer en reis zo veel mogelijk alleen, tenzij iemand bij 

jouw dagelijkse gezin of huishouden hoort.  

 Kom absoluut niet naar een speelavond als je verkoudheidsklachten hebt, blijf dan thuis en ziek 

uit. Ben je benauwd en/of heb je koorts dan moet iedereen die bij jou in huis woont thuisblijven. 

 

 

 


