
BaZo vrij spel

Beste BaZo-lid,

Vanaf vandaag geldt code oranje in de sport, dus moeten we onze 
badmintonwerking aanpassen. We doen ons best om iedereen zoveel mogelijk 
te laten spelen en trainen zoals voordien, maar we vragen van jullie wat begrip,
soepelheid en vooral jullie medewerking. De aanpassingen gelden voorlopig tot
en met de herfstvakantie (8/11). Hoe gaan we te werk?

- Als je vrij wil komen spelen op dinsdag, donderdag of zondag, mag er alleen 
enkelspel worden gespeeld. Er mogen dus maximaal 14 spelers in de zaal zijn. 
Laat je hierdoor echter niet afschrikken! Je krijgt met 2 een heel veld, en je kan 
zowel gewoon naar elkaar slaan/inslaan als een wedstrijd spelen. Voor een 
wedstrijd kan je afspreken om op een heel veld, op een half veld, of op een 
kleiner veld te spelen. Zo blijft het leuk voor iedereen, al zullen we voor dubbel 
nog even moeten wachten.

- Je moet vanaf nu een plekje reserveren via deze Doodle-link: https://
doodle.com/poll/efxu4uhhwszwe4e4 . Hou deze mail/deze link goed bij! We
werken in tijdsblokken van een half uur, waarbij je in eerste instantie maximaal
2 keer een half uur na elkaar kan reserveren. Als je 24 uur op voorhand merkt 
op de Doodle dat er nog plaats vrij is, mag je ook meer tijd na elkaar 
reserveren. Dus kijk op maandag om 20u45, op woensdag om 20u en op 
zaterdag om 11u de Doodle nog even na en vul maar aan. Zo proberen we 
ervoor te zorgen dat iedereen de kans heeft om te spelen en tegelijk dat er 
geen tijdsblokken vrij blijven, terwijl er eigenlijk wel mensen willen spelen. 

- Als je gereserveerd hebt, kom dan ook. Als er onverwachts iets tussen komt 
en je kan niet komen, schrap dan je reservatie in de Doodle, liefst minstens 24u
op voorhand, zodat anderen hun speeltijd nog kunnen verlengen.

- Omdat we de training van jeugd vanaf 12 jaar niet meer mogen laten 
overlappen voor hun opwarming met de training van de jongere kinderen, 
leveren zowel de jongere kinderen als de volwassenen op dinsdag een 
kwartiertje in. Het vrij spel op dinsdag start dus om 20u45, zoals je ook zal zien
op de Doodle. We vragen om jullie begrip: ook de jeugd heeft immers evenveel 
recht op hun training als de volwassenen op hun vrij spel.

- Er mogen geen toeschouwers meer aan de kant zitten. Als je speeluur voorbij 
is, moet je uit de sporthal. 

- De kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden, wel de toiletten in de 
scheidsrechterskleedkamers.

We weten dat het wat lastig is, maar we hopen dat jullie nog altijd gemotiveerd
blijven komen spelen, zowel voor jezelf, als voor je medespelers. Geef anderen 
ook de kans om met jou te spelen! Je hoeft dus echt niet met 2 te zijn om de 
Doodle in te vullen, speel gewoon met wie er is, zoals we dat tot nu toe ook 



meestal deden. We hopen samen met jullie dat het corona-tij kan gekeerd 
worden en dat we zo snel mogelijk opnieuw naar normaler kunnen evolueren.

Sportieve groeten,

Jullie bestuur

BaZo-training

Dag BaZo-Kids,

Vanaf vandaag geldt code oranje in de sport, dus moeten we onze 
badmintonwerking aanpassen. We doen ons best om iedereen zoveel mogelijk 
te laten spelen en trainen zoals voordien, maar we vragen van jullie wat begrip,
soepelheid en vooral jullie medewerking. De aanpassingen gelden voorlopig tot
en met de herfstvakantie (8/11). Hoe gaan we te werk?

De groep van +12-jarigen mag nog alleen met maximaal 2 op een heel 
badmintonveld trainen (tenzij we voldoende afstand kunnen garanderen). Dus 
kan niet iedereen tegelijk trainen. Daarom willen we onze training voor de 
Maxi-Kids (+12 jaar) opsplitsen in 2 groepen: 1 groep blijft op dinsdag, 
maar traint van 19u15 tot 20u45, de andere groep op donderdag van 18u30 tot
20u. Reserveren zal toch niet noodzakelijk zijn voor jullie volgens onze 
laatste informatie.

Hoe gaan we te werk?

- de groep van 18u traint op dinsdag tot 19u15 ipv 19u30. Op dinsdag traint 
ook de A-groep van de groteren van 19u15-20u45. De B-groep traint op 
donderdag van 18u30-20u (indeling zie vorige mail). De Minibad heeft de kans 
om 5 à 10 minuutjes langer door te trainen, aangezien de opwarming van de 
groten later start. Dus we stoppen ten laatste om 19u10 met de Minibad. "Elk 
nadeel heb zijn voordeel," zei er ooit iemand :-)

- De meesten hebben bevestigd dat het OK is qua groepsindeling. 
+12-jarigen, maar niet iedereen: hoor zelf ook eens bij je vrienden en 
vriendinnen zodat ze zeker weten dat er iets verandert. Als we samen ons best 
doen, is iedereen op de hoogte.

- Er mogen geen toeschouwers meer aan de kant zitten (geen tribunes meer. 
Spijtig, maar ja.

- De kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden, wel de toiletten in de 
scheidsrechterskleedkamers. Als we onze binnensportschoenen aantrekken aan
de kant van de zaal, houden we ook zo goed mogelijk afstand.

- Je hebt eveneens een mail gekregen i.v.m. het vrij spel. Meestal komen er 
volwassenen naar het vrij spel, maar ook de jeugd mag dan reserveren. Aarzel 
zeker niet om dat te doen, blijven sporten is de boodschap!



We weten dat het wat lastig is, maar we hopen dat jullie nog altijd gemotiveerd
blijven komen trainen en spelen. We hopen samen met jullie dat het corona-tij 
kan gekeerd worden en dat we zo snel mogelijk opnieuw naar normaler kunnen
evolueren.

Sportieve groeten

Veerle
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