
 

 

 

Oirschot, 2-10-2020 

 

Beste competitiespeler/begeleider, 
 
We leven in een bijzondere tijd. In verband met het corona virus en alle maatregelen die landelijk en 
regionaal zijn ingevoerd, zijn we genoodzaakt (in ieder geval tijdelijk) een aantal huisregels op te stellen 
voor competitiewedstrijden die plaatsvinden in onze sporthal De Kemmer. Via deze weg willen we je 
vragen dit document goed te bestuderen en de regels hierin op te volgen.   

Bij binnenkomst van de Kemmer: 
Vriendelijk verzoek om je handen te ontsmetten en te registreren. Hiervoor vind je bij de ingang de nodige 
instructies. 
Onze kleedkamers zijn gewoon geopend. Volg de instructies die in de sporthal zijn aangegeven, zoals de 
aangegeven looproutes en het gebruik van de juiste kleedkamer. Tijdens het omkleden moet de 1,5 
meter afstand tot elkaar bewaard blijven. 

Tijdens het sporten: 
Er mogen géén toeschouwers mee de zaal in. Ook onze tribunes zijn gesloten. Ouders die teamleden 
vervoeren mogen wel mee de zaal in, maar daar geldt een maximum van 2 ouders per team. Op de 
baan hoeft de 1,5 meter niet te worden nageleefd. Buiten de baan geldt weer de 1,5 meter regel; dus ook 
op de banken. Ons thuisspelend team zorgt voor een bank voor uw team. 
 
Na het sporten: 
Onze douches mogen gewoon worden gebruikt, per kleedkamer zijn er 6 douches, hierbij mogen alleen 
de buitenste 4 gebruikt worden, zodat je voldoende afstand kunt houden. Probeer in de kleedkamers 
zoveel mogelijk de 1,5 afstand aan te houden. 
Onze kantine is gesloten; het is dus (helaas) niet mogelijk een drankje te nuttigen voor of na de 
wedstrijden.  

Laten we gezamenlijk deze regels volgen zodat we lekker kunnen blijven spelen.  

 

We wensen jullie ondanks alle maatregelen een sportief en plezierig competitieseizoen toe.  

 

Blijf gezond! 

 

Sportieve groet, Badmintonclub Oirschot 

www.bcoirschot.nl 

 

 

Heb je vragen over onze huisregels? 

Neem dan contact op met onze competitieleiders: 

Weekend Competitie: Laura van de Aker 06-12620671 lauravdaker@hotmail.com 

Midweek Competitie: Tanja Lieshout  06-20006151 tanja.lieshout@iae.nl 
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