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PROTOCOL BADMINTONVERENIGING NOVUM 
 

Dit protocol gaat uit van de per 13 november 2021 geldende landelijke maatregelen en zal als die in 
de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. 
Vanaf 6 november 2021 geldt dat je een coronatoegangsbewijs (CTB) moet kunnen tonen als je de 
sporthal wil betreden. Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (trainers, coaches, 
leiders) en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. 
Iedere badmintonner vanaf 18 jaar moet een coronatoegangsbewijs (CTB) tonen wanneer diegene 
wil trainen of een wedstrijd wil spelen. Er zal hierop worden gecontroleerd!  
Publiek is niet toegestaan per 13 november 2021. Per 28 november is de 1,5 meter afstand verplicht 
en geldt bij verplaatsing een mondkapjesplicht. 
 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop en neem de gebruikelijke veiligheids- en 

hygiëneregels voor iedereen in acht. 
 

Lees het onderstaande goed door en houd je eraan. De vereniging is verantwoordelijk voor de 

naleving van de protocollen.  Volg te allen tijde de instructies van de toezichthouder/vereniging op.  

Heb je vragen dan kun je ook bij hen terecht. 

 

Let op: voor de sportkantines gelden de richtlijnen voor de horeca. De uitbater is hiervoor 

verantwoordelijk. Zie ook hier 

Blijf thuis en laat je testen 
 

 Als je een of meerdere van onderstaande klachten hebt in de afgelopen 24 uur: 

Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk-en/of smaakverlies 

Algemene regels gebaseerd op Protocol NOC-NSF “Verantwoord Sporten” 
Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen         
COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels en richtlijnen 
vanuit de overheid in acht. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan 
per situatie en regio verschillen;  

 
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

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

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies 

van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

 

Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) 

van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Was altijd je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sporthal 
Schud geen handen. 
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
Houdt buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en gebruik een mondkapje. 

https://nocnsf.nl/media/3644/covid-19-poster-richtlijnen-sportaccommodatie-v0610-lr.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
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