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COVID beleid FZ Forza NK 2022 voor spelers/coaches, vrijwilligers/officials, leveranciers, deelnemers 
side-events 
 
Dringend advies zelftest 
Het dringende advies is om voordat je naar de Topsportcentrum Almere afreis eerst een zelftest te doen, 
ook als je geen specifieke corona gerelateerde klachten hebt. Ben je positief neem dan contact op met: 

- Albert Valentijn 06-29552545 (spelers/coaches) 
- Ger Tabeling, 06-40200081 (vrijwilligers, officials, leveranciers). 
- Deelnemers aan de side events kunnen contact opnemen met de contactpersoon zoals vermeld op 

badmintonnederland.toernooi.nl. 
 
Melden bij organisatie  
Je komt het Topsportcentrum Almere binnen door je via de trap bij de hoofdingang bij binnenkomst bij de 
organisatie te melden. 
 
1e Controle 
Bij binnenkomst vind een controle plaats op je corona toegangsbewijs. 
 
Coronatoegangsbewijs 
Voor toegang tot het Topsportcentrum is een legitimatie in combinatie met een vaccinatiebewijs, 
herstelbewijs of negatief testbewijs verplicht. Dat houdt in:  

 Volledig gevaccineerd met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is 
goedgekeurd minimaal twee weken voor aanvang van het evenement.  

 Een bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.  

 Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement, via 
www.testenvoortoegang.org 

 
Door middel van het scannen van de QR code in de coronacheck app wordt hier op gecontroleerd. 
 
Dagelijkse controle 
Je komt dagelijks binnen via de trap omhoog bij de hoofdingang. De beveiliger controleert daar jou badge 
en kan nog nogmaals bovenstaand controle op je coronatoegangsbewijs uitvoeren. Zorg er dus voor dat je 
je badge, coronadocumenten en/of coronacheck app en een geldig identificatiebewijs altijd bij je hebt. 
 
Coronamaatregelen in Topsportcentrum Almere 

- Draag een mondkapje bij verplaatsing door Topsportcentrum Almere. Zodra je zit kun je het 
mondkapje afdoen. 

- Houd 1,5 meter afstand, ook op de tribune 
- Was- en desinfecteer regelmatig je handen. 

 
Tribuneplek voor officials en spelers/coaches 
Voor de officials en spelers/coaches is er een aparte plek gereserveerd op de tribune. Bij aankomst in 
Topsportcentrumcentrum Almere word je daarover geïnformeerd. 
 
Kleedruimtes 
De kleedruimtes zijn open en beschikbaar voor omkleden en douchen. 
 
Ventilatie 
In verband met coronamaatregelen staat de ventilatie in de hal aan. In eerdere edities was dit 
uitgeschakeld zodat de vlucht van de shuttle niet werd beïnvloed. Houd er dus rekening mee dat de 
ventilatie aan staat, zodat er ook frisse lucht wordt aangevoerd. 

http://www.testenvoortoegang.org/

