
   
 

Agendapunt 5   Corona en competities in de toekomst 

Een terugblik 

Op het moment van schrijven (eind februari) zijn door de overheid (bijna) alle maatregelen 

losgelaten en is iedereen aan het wennen aan het (nieuwe) normale leven. We hebben in de 

afgelopen twee jaar gezien en geleerd dat we met z’n allen in staat zijn om in te spelen op 

plotselinge veranderingen en om te gaan met beperkingen op vele gebieden, waaronder ook 

het beoefenen van onze badmintonsport.  

Het stopzetten van de competities in het seizoen 2020-2021 en het tijdelijk pauzeren van de 

najaarscompetities in het seizoen 2021-2022, het niet doorgaan van veel toernooien en 

kampioenschappen en het houden van Olympische Spelen zonder publiek herinneren wij 

ons nog maar al te goed. In het gehele verhaal van de Covid-pandemie waren dit slechts 

onderdelen van misbare zaken. 

Maar toch voelden veel badmintonners het als een belangrijk gemis en zodra het even 

mocht, waren velen van onze badmintonners weer in de sporthal te vinden. 

Dankzij de enorme inzet van de leden van het competitieteam en de betrokken vrijwilligers 

bij de verenigingen om alles in goede banen te leiden, zijn de competities inmiddels al weer 

een aantal weken aan de gang. Het lijkt erop dat we de najaarscompetities mogen gaan 

afmaken en er sinds twee  jaar weer een eindstand kan worden opgemaakt. Dit kon niet 

worden bereikt zonder de vele inspanningen van de leden van het competitieteam en de 

verenigingen! 

(Op de Bondsvergadering zelf zullen we daar nog een actuele status over geven, als deze nog 

niet eerder is gecommuniceerd) 

Toekomst 

We hopen natuurlijk met z’n allen dat een dergelijke situatie waarbij de samenleving twee 

jaar lang wordt ontwricht niet meer voor gaat komen. En we gaan er met z’n allen met frisse 

moed en heel veel zin weer tegenaan! 

We hebben wel de ervaringen en leerpunten uit de afgelopen twee jaar die ons in de 

toekomst kunnen gaan helpen bij onverwachtse, grootschalige gebeurtenissen die langere 

tijd onze activiteiten belemmeren of onmogelijk maken. Deze kennis, gevat in scenario’s en 

protocollen, nemen we mee en zullen waar nodig nog worden vervolmaakt. 

We hebben van de afgelopen periode ook geleerd dat niet alles voorspelbaar is, dus ook in 

de toekomst blijft het in een dergelijke situatie anticiperen en flexibel zijn voor alle 

betrokkenen, waarbij altijd ‘ga fatsoenlijk met elkaar om’ één van de kernwaarden moet zijn 

en blijven. 

 


