
Protocol coronavirus TTV Stede Broec – 30 juni 2020 

Per 1 juli 2020 mogen de binnensporten ook weer open. TTV Stede Broec is daarom vanaf 1 juli open. 
Wel gelden de bekende hygiëneregels en het houden van 1,5 meter afstand (voor leden van 18 jaar 
en ouder). Het is van groot belang om je aan deze maatregelen te houden. Spreek elkaar aan 
wanneer mensen zich niet aan deze voorwaarden houden. Zo zorgen we ervoor dat wij als club open 
kunnen blijven.  
 
Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende regels. 
 
Algemene regels 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

• Vermijd drukte; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• Schud geen handen; 
 
Regels voor de zaal en kantine 

• Voorlopig is de zaal open op maandagavond, (recreanten), dinsdagmorgen (overdagleden) en 
dinsdagavond (jeugd en competitie spelende senioren). Zorg dat je je aan deze indeling 
houdt, zodat we de groep zo goed mogelijk kunnen spreiden, en we niet te snel ‘te vol’ 
zitten. Mocht er meer belangstelling zijn dan de momenten die nu beschikbaar zijn, dan zorgt 
het bestuur voor meer speelmogelijkheden op andere avonden.  
Maandagavond: Start 19.30 uur. Contactpersoon voor deze avond is Jan Miedema  
Dinsdagochtend: Start 9.00 uur. Contactpersonen Cees Kraijo en Vera Ooteman 
Dinsdagavond: Jeugd van 19.00 uur tot 20.00 uur. Contactpersoon Jurre den Otter 
Dinsdagavond: Senioren vanaf 20.10 uur. Contactpersoon Mark Schouten 

• Dit bovenstaande schema zal dus ingaan vanaf maandag 6 juli a.s. en loopt de hele zomer 
door, tot nader bericht.  

• In de zaal mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. In de kantine maximaal 20 personen. 

• De fietsen dienen in de stalling gezet te worden (let ook hier op de 1 ½ meter afstand) . 

• Elektrische fietsen mogen niet in de hal geplaatst worden, dit i.v.m. het verlaten van de 
accommodatie. 

• De hoofdingang blijft de in- en uitgang. 

• In hal is desinfecterende gel aanwezig voor het wassen van de handen bij aankomst en 
vertrek. 

• De kleedruimtes zijn tot nader orde gesloten, omdat het hier erg lastig is om de 1,5 meter 
afstand te hanteren. 

• Alle spelers moeten thuis de sportkleding aan doen en thuis douchen. 

• Gebruik de ruimte in de kantine om je zaalsportschoenen aan te trekken.  

• Zorg dat je max. 10 minuten van tevoren aanwezig bent. Verlaat de zaal direct na het 
sporten. 

• Bij het betreden en verlaten van de zaal van en naar de kantine geldt eenrichtingsverkeer. De 
richting is met pijlen aangegeven. 

• In de kantine is duidelijk aangeven waar je kunt bestellen, de bestelling op kunt halen en 
waar gebruikte glazen/kopjes teruggezet kunnen worden. 



• De zaal betreden via de hal van de toiletten.  

• Er is een looppad gemaakt, gescheiden van de speelvelden vanuit de hal van de toiletten. 

• Verlaten van de hal, altijd via de “normale in- en uitgang”. Dit is oode route naar de kantine. 

• Er mag slechts 1 persoon tegelijkertijd gebruik maken van de toiletten en er moet 
aangegeven worden aan de andere spelers/speelsters of aan de trainer dat hij/zij gebruik 
maakt van het toilet. 

• Toiletten bereiken via de looproute welke loopt via de in/uitgang naar de kantine, terug in de 
zaal, via het looppad naar het midden van de zaal.  

• De kantine is open, consumpties dien je te bestellen aan de bar. Deze worden op de bar 
gezet en kunnen dan opgehaald of meegenomen worden. Let op 1,5 m afstand bij het halen 
of bestellen van de consumpties. Er zijn tot nader order geen barkrukken en geen 
consumpties nuttigen aan de bar i.v.m. de 1,5 m. afstand. 

• Zoveel mogelijk na afloop de consumpties s.v.p. afrekenen met de pin. 

• Goede ventilatie is belangrijk, de ventilatie zal maximaal aanstaan. 

• Wanneer ouders/verzorgers hun kinderen komen halen moeten zij buiten wachten, tenzij er 
< 20 personen in de kantine zijn. Ouders dienen de 1,5 m. in acht te nemen. 

• Ook wanneer de fietsen uit de stalling gehaald worden, let s.v.p. op de 1 ½ meter afstand. 

• Op maandag en dinsdag staat een aangewezen persoon achter bar. Deze persoon is bekend 
met het horeca corona protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Volg de aanwijzingen van 
deze persoon op. 

 
Voor het spelen 

• Door de extra versoepelingen is van tevoren een speelmoment reserveren niet nodig. 
Registratie van aanwezigheid is wel verplicht in verband met een eventueel bron en contact 
onderzoek. 

• Voor ieder speelmoment is een presentielijst aanwezig in de kantine. Voor het spelen moet 
iedereen die aanwezig is op die bewuste dag/avond de presentielijst invullen. 
 

Tijdens het spelen  

• Dubbelspel is tot nader order niet toegestaan. 

• Er zijn 8 tafels om te spelen, dus maximaal 16 spelers die mogen spelen. 

• De speelvelden zijn gescheiden met de groene hekjes. 

• Per speelveld 2 speelballen. Ieder heeft zo een eigen bal. 

• Wissel niet van speelhelft 

• Er mag wel geruild worden van speelveld om dan met een andere speler te spelen. Houd 1,5 
meter afstand 

• Voor iedere speeldag is een doos met ballen aanwezig. 

• Na afloop de ballen in de doos voor die avond verzamelen en aan het einde van de training 
opbergen.  

• Altijd spelen met een eigen batje, de vereniging leent geen batjes uit zolang de 
coronamaatregelen van toepassing zijn. 

• Bij het stoppen, de tafel schoonmaken met vochtige doek. Schoonmaak materiaal ligt op een 
tafel in het middenpad. 

• Wrijf een bezwete hand niet droog op de speeltafel, gebruik hiervoor jouw eigen handdoek. 
 
Het bestuur is zich van bewust dat er veel gevraagd wordt van de leden. Maar willen wij 
tafeltennissen, dan zal dit met bovengenoemde beperkingen uitgevoerd moeten worden. Wij 
rekenen daarom op jullie medewerking en hopen snel op betere tijden! 
 
Bestuur TTV Stede Broec 
 


