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Protocol Le Credit Sportif VELO Badminton 
 
Protocol competitie 2020-2021 i.v.m. Coronavirus/COVID-19 
 
Eind juni zette de overheid alle lichten op groen voor de start van competities en toernooien in de 
sportwereld. Tijdens de competitiewedstrijden gelden voor alle teams de richtlijnen zoals voorgesteld 
door het RIVM (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten, geen handen schudden). 
Tijdens het uitoefenen van de sport in wedstrijdverband hoeft de 1,5 meter maatregel niet te worden 
toegepast, maar zodra men van de baan afkomt dient men wél 1,5 meter afstand te houden. 
 
Naast de landelijke richtlijnen (Noodverordening Haaglanden, RIVM) gelden er bij Le Credit Sportif VELO 
Badminton op competitiedagen enkele aanvullende maatregelen: 
 

 Kom je terug uit een land of regio waar code oranje voor geldt, dien je conform het advies 
vanuit het Rijk 10 dagen thuis te blijven, of te wel, de eerste 10 dagen na terugkomst niet naar 
VELO toe te gaan, dit geld voor iedereen, ook niet VELO-leden 

 Laat je testen als je klachten hebt, blijf thuis tot dat de uitslag bekent is. Ook als jij klachtenvrij 
bent maar een huisgenoot is benauwd en/of heeft koorts blijf je thuis, tot de uitslag van je 
huisgenoot bekend is. Als uit de test blijkt dat u geen Corona heeft mogen u en uw huisgenoten 
weer naar buiten. Als uit de test blijkt dat u Corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis 

 Iedereen is verplicht zijn/haar handen te desinfecteren bij binnenkomst 
 Ieder team krijgt een vaste plaats (banen) toegewezen in de sporthal, zowel de spelers van het 

team als de spelers van de tegenstander zijn verplicht om zoveel mogelijk op deze vaste plaats 
te blijven gedurende de wedstrijden 

 Spelers dienen het contact met spelers uit andere teams zoveel mogelijk te beperken 
 Scheidsrechters krijgen een eigen plek toegewezen 
 Na de wedstrijd dient het sportcomplex direct verlaten te worden 
 Toeschouwers zijn niet toegestaan, chauffeur van spelers t/m 17 jaar van de uitspelende 

vereniging mag in de sporthal verblijven als begeleider 
 Goede opvolging van hygiënische maatregelen door iedereen 
 Aanwijzingen vanuit vrijwilligers van VELO dienen opgevolgd te worden 
 De kantine is gesloten 
 De kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar 
 Iedereen is verplicht om aangegeven loop routes te volgen 
 Neem je eigen bidon en handdoek mee en vul je bidon thuis 
 Kom in sportkleding naar de sporthal en gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal 
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Ere-divisie wedstrijden: 
 

 Kom je terug uit een land of regio waar code oranje voor geldt, dien je conform het advies 
vanuit het Rijk 10 dagen thuis te blijven, of te wel, de eerste 10 dagen na terugkomst niet naar 
VELO toe te gaan, dit geld voor iedereen, ook niet VELO-leden 

 Laat je testen als je klachten hebt, blijf thuis tot dat de uitslag bekent is. Ook als jij klachtenvrij 
bent maar een huisgenoot is benauwd en/of heeft koorts blijf je thuis, tot de uitslag van je 
huisgenoot bekend is. Als uit de test blijkt dat u geen Corona heeft mogen u en uw huisgenoten 
weer naar buiten. Als uit de test blijkt dat u Corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis 

 Iedereen is verplicht zijn/haar handen te desinfecteren bij binnenkomst 
 De kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar 
 De kantine is gesloten 
 Na de wedstrijd dient het sportcomplex direct verlaten te worden 
 Iedereen is verplicht om aangegeven loop routes te volgen 
 Toeschouwers zijn niet toegestaan, chauffeur van spelers t/m 17 jaar van de uitspelende 

vereniging mag in de sporthal verblijven als begeleider 
 Goede opvolging van hygiënische maatregelen door iedereen 
 Aanwijzingen vanuit vrijwilligers van VELO dienen opgevolgd te worden 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Le Credit Sportif VELO Badminton (stc@velo-badminton.nl) 
 


