
 

Coronaprotocol TTV Maashorst 

De NTTB heeft in samenwerking met het NOC/NSF coronaprotocollen opgesteld om veilig 
binnen te kunnen sporten. Het meeste recente tafeltennisprotocol van de NTTB is leidend; de 
meest recente versie hiervan is te raadplegen via het coronadossier van de NTTB 
(https://www.nttb.nl/coronadossier/). Hieronder vind je de (aanvullende) regels waar je je als 
speler bij TTV Maashorst aan dient te houden.  

Algemene basisregels: 

● Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Heeft een huisgenoot koorts en/ of 
benauwdheid of is deze in afwachting van een testuitslag, blijf thuis; 

● Volg de aanwijzingen op van de coronaverantwoordelijke; deze is te herkennen aan het 
gele hesje; 

● Was vaak je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst, bij wisselen van 
tegenstander en bij vertrek met desinfectiegel; 

● Een ieder die de accommodatie betreedt dient zich te registreren bij binnenkomst en is 
op de hoogte van de geldende protocollen;  

● Houd je te allen tijde aan de afgesproken 1,5 meter afstand van elkaar. Ook tijdens de 
training; 

● TTV Maashorst zal bij binnenkomst vragen stellen m.b.t. COVID19 over je gezondheid;  
● Iedereen welke in de accommodatie aanwezig is, heeft de verantwoordelijkheid om 

elkaar aan te spreken op het niet naleven van en het wijzen op de geldende 
coronaregels; 

● Kom in tenue naar de vereniging; 
● Desinfecteer voor het spelen de tafel met de daarvoor beschikbare middelen; 
● Bezoekers en/ of toeschouwers zijn niet toegestaan;  
● Er worden per 14 oktober 2020 geen competitiewedstrijden meer gespeeld;  
● Veeg geen zweet af aan de tafel  en raak de tafel zo min mogelijk aan;  
● In de accommodatie zijn maximaal 30 personen toegestaan; 
● Er mag NIET gedubbeld worden; 
● Je speelt, tijdens het vrijspelen en tijdens de training, in groepjes van maximaal 4 

spelers, op twee aangrenzende tafels. Met deze spelers rouleer je (eventueel). Tegen 
andere spelers, buiten jouw groepje van maximaal vier, mag je dezelfde avond niet 
spelen, ook niet na afloop van de training;  

● Ruim je tafel op na het spelen tijdens de speelavonden en verlaat de accommodatie;  
● Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand en houd je aan de voorschriften van het 

RIVM. 
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Kantine en kleedlokalen: 

● De kantine is gesloten. Neem zelf een gevulde fles of bidon mee naar de club;  
● Douchen is niet toegestaan. 
● De kleedkamers mogen niet worden gebruikt. 

 

 

 

 

*TTV Maashorst gaat zorgvuldig om met de gegevens op het registratieformulier. Deze 
gegevens worden maximaal 4 weken bewaard en zullen alleen, indien nodig, worden verstrekt 
aan de GGD in verband met bron- en contactonderzoek.  
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