
 
Weer naar de sportzaal 

Zoals je vermoedelijk weet staat de heropening van binnensportaccommodaties gepland 
op 1 september. In de tweede helft van juni wordt hier definitief over besloten. Er bestaat 
zelfs een kans dat sporthallen al per 1 juli opengaan. Dus nog even wachten, dan weten 
we waar we aan toe zijn. Als het zover is gaat een protocol gelden. Denk daarbij aan het 
werken met desinfectiespray, alleen spelen als je vrij bent van (ook milde) klachten, thuis 
omkleden en douchen en dergelijke. En dan weer terug voor de kantine? Of schuif je na 
afloop direct met je eigen sportaroma tussen het geurassorti van jouw speelmaatjes? De 
regel is dat maximaal 30 klanten binnen mogen zijn. Ieder op anderhalve meter afstand. 
Hoe doe je dat? Stamtafel in het midden en daaromheen alle kleine tafeltjes. Overal een 
beetje tussenruimte. Per persoon een eigen tafeltje. Ronald en Anja als gezamenlijke 
huishouding aan kop van de tafel naast elkaar. Naast elk bierglas om 11 uur een koffie-
kopje met drie bitterballen. Willen Wolter en Hilda dit? Word dit straks voor de eerste tijd 
ons nieuwe normaal? 

Sport en spelmaatregelen Rijksoverheid 

Op de site van de Rijksoverheid vind je de veiligheidsmaatregelen van de Rijksoverheid. 
Het is ingedeeld per sector. De nieuwe besluiten die het kabinet Rutte neemt worden op 
deze site direct verwerkt zodat je hier altijd de actuele stand van zaken aantreft. De 
meest recente informatie over de sportsector staat hieronder.  

• Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgele-
genheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Men-
sen houden 1,5 meter afstand. 

• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen 
sporten, bewegen en activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere vereni-
gingen).  

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid 
door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Zij 
kunnen dus bijvoorbeeld onderling een potje voetballen op de training. Die versoe-
peling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Bij andere activiteiten houden jonge-
ren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. 

• Vanaf 1 juni mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdvere-
nigingen ook binnen plaatsvinden, met maximaal 30 personen. 

• Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand 
tot elkaar kan worden gehouden. Op die 1,5 meter-norm wordt  toegezien en waar 
nodig gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er ook worden 
opgetreden.  

• Sportscholen en fitnessclubs mogen per 1 juli weer open. Uiteraard gelden daarbij 
basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt 
eind juni. 

• De positie van overige binnensporten wordt eind juni bekeken (deze zijn nu niet toe-
gestaan). 

• Sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellness-
centra, casino's en speelhallen zijn gesloten. Als de ontwikkelingen het toelaten, 
gaan deze locaties per 1 juli weer open (eerder was 1 september de beoogde ope-
ningsdatum). 

• Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van geza-
menlijke kleedkamers of douches. 

• Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek. 
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Sommige clubs spelen al buiten. Dit begint populair te worden. Straks ook bij BCL? 

Wedstrijden weer vanaf september 

De badmintonbond is momenteel bezig om een competitievorm op te zetten die voldoet 
aan de veiligheidseisen ter bescherming tegen het Coronavirus. Daarbij bestaat zelfs de 
mogelijkheid dat de spelregels worden aangepast om het competitiespelen zo veilig mo-
gelijk te maken. Daarnaast zal het protocol gelden voor het sporten in een binnensport-
accommodatie. De spelregels en het protocol verwachten we tegen het einde van deze 
maand. In de volgende nieuwsbrief lees je daar vast meer over. 
 
En verder? 

Het bestuur komt volgende week voor het eerst sinds de lock-down in een Corona-proof 
vergadering bijeen. Eerder was te risicovol en vond de communicatie per WhatsApp 
plaats. Er valt erg veel te bespreken in deze onzekere tijden. Vooral onze binnensport is 
door de maatregelen behoorlijk zwaar getroffen. Het is lastig om beleid te maken voor 
een sportclub waarbij je in ieder geval weet dat de komende tijd veel onzekerheden blij-
ven voortbestaan. Er zullen besluiten worden genomen waar we je snel over informeren. 
 
Amelandweekend 28-30 augustus 

Gaat het door? Het eiland is weer open. Overal gelden uiteraard veiligheidsmaatregelen. 
Mondkapjes en anderhalve meter. Voor van alles moet je eerst reserveren. Zaken waar 
we nu al aan wennen. De grens van maximaal 30 personen in een accommodatie zal 
geen probleem geven. De inrichting van de huiskamer in de groepsaccommodatie kan 
worden aangepast op anderhalve meter. Er zijn veel kleine slaapkamers en een paar 
grote waar ruime afstand mogelijk is. Als de sporthal nog niet open mag kunnen we er 
wel buitenbadminton organiseren. Maar is dit nog wel het weekend zoals we dat zo graag 
willen? Er zal vooraf overleg nodig zijn met de deelnemers. 

Helderheid over dit weekend duurt nog even. Maar de verblijfsaccommodatie en de 
sporthal in Nes blijven gereserveerd.  

Informatie bij Edwin: edwin.van.den.berg19@gmail.com. 

  
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL) 

WhatsApp/ Tel.  0640614070 
Website  www.bclewenborg.nl 
Mail  secretariaat@bclewenborg.nl 
 
Verzendlijst 
De Nieuwsbrief zenden we naar onze huidige en vroegere 
spelers. Wil je van de lijst af?  
Klik dan op afmelden om ons dit te laten weten. 
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