
27-8-2020 
Lokaal protocol Tafeltennisvereniging Maastricht voor 
de accommodatie aan de Prestantstraat 112 tijdens 
competitie wedstrijden. 
Dit protocol is een aanvulling op het door de NTTB opgestelde en goedgekeurde “Algemeen 
Tafeltennis protocol”.


Algemeen 

• Onderstaande regels zijn door het bestuur opgesteld. Zij dienen ervoor om de leden, trainer, 
publiek en beheerders tijdens het uitoefenen van de tafeltennissport maximaal te beschermen 
tegen besmetting met covid 19.


• Mensen die ziek zijn blijven thuis en bij binnenkomst geeft men aan dat er geen gezondheid 
problemen zijn. 


• Het maximale aantal toe te laten personen, spelers en bezoekers is 24 buiten het aantal 
spelplaatsen. Dit kan indien noodzakelijk worden verhoogd met  14 extra zitplaatsen in het niet te 
gebruiken spelvak in de zaal.


• Indien het maximum bereikt is kan men niet in het gebouw worden toegelaten. Men gaat naar huis 
of wacht buiten het gebouw.


Afstand  bewaren 

• Onder alle omstandigheden geldt de 1,5 meter afstand bij binnenkomst van het gebouw, in het 
gebouw en bij het verlaten van het gebouw. In het spelvak mag men hiervan afwijken. De jeugd tot 
en met 18 jaar mag hiervan afwijken. Alleen volwassenen moeten wel de afstand van 1,5 tot de 
jeugd in acht nemen.


Registratie in verband met lokaliseren van besmettingen.


• Bij binnenkomst van het gebouw moeten allen NIET competitie spelers, dus bezoekers;                                    

•                                                                                                                                                                                                    

- volledige naam                                                                                                                                       
- datum, aankomsttijd                                                                                                                           
- e-mail adres


   - telefoonnummer

   - toestemming AGV


   Registreren


• E.e.a. is om in het onfortuinlijke geval van een geconstateerde besmetting contact onderzoek te 
kunnen verrichten. Een besmet persoon moet zich bij de bevoegde instantie melden(GGD). 
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Routing gebouw en aanwijzigingen 

• Middels looppad aanwijzingen en opgehangen posters wordt aangegeven hoe zich te verplaatsen 
binnen het gebouw. 


• Via symbolen en affiches wordt aangegeven wat verboden is en wat niet gebruikt mag worden.

• Zie de  layout van de te gebruiken ruimten en de daarin aangegeven looproutes.

• Een schone bal kan men meenemen naar de tafel waar men speelt. Slechts één bal is toegestaan. 

De schone ballen liggen in een bak bij de ingang van de zaal


• Aan het einde van het spel brengt men de bal naar de bak gebruikte ballen. Deze staat in de zaal 
bij de ingang van de barruimte.


• Aan het einde van de speeltijd wordt de tafel door de spelers gepoetst alvorens het speelveld te 
verlaten. Hiervoor ligt een poetsdoek bij de tafels


• Er wordt alleen gespeeld met persoonlijk materiaal (batjes).


• In de zaal staan 3 tafels opgesteld, hetgeen betekent dat er maximaal 12 spelers kunnen spelen bij 
dubbelspel.


• Elke tafel heeft een speelveld omranding door middel van hekjes, zodat er vier gescheiden 
speelvelden zijn.


• Indien tijdens het spelen een balletje op een speelveld bij de buren komt mag deze het balletje 
teruggeven. Kom niet aan je gezicht en ontsmet je handen na het spel.


• Voordat de spe(e)ler(ster) het speelveld betreedt hebben de spelers van het vorige spel het 
speelveld verlaten. 


• De kleedkamers zijn open. Doch het heeft de voorkeur dat omkleden thuis gebeurt. Het 
verwisselen van schoenen voor sportschoenen gebeurt in de zaal of kleedruimten. 


• Tassen met batjes, handdoeken etc gaan mee de zaal/kleedruimte in. Er mogen geen losse 
kledingstukken, handdoeken, etc. in kantine/barruimte achterblijven. Het in- en uitpakken van 
tassen gebeurt in de zaal/kleedruimten.


Hygiëne 


• Bij binnenkomst in het gebouw moeten de handen gedesinfecteerd worden. Hiervoor staat 
desinfectiemiddel klaar bij de ingang.


• De toiletten zijn open.


• Bij het betreden van de kleedruimte moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. 


• De doucheruimte mag gebruikt worden maximaal 2 personen tegelijk.


• Na toiletgebruik handen wassen en zitgedeelte desinfecteren. Hiervoor is zeep, papieren handdoek 
en desinfectiemiddel beschikbaar. 




• Tracht toiletgebruik tot een minimum te beperken, ga zoveel mogelijk thuis naar toilet, voordat je 
naar de Prestantstraat vertrekt.


• Om de tafeltennistafels zo min mogelijk te besmetten is het verboden handen aan de tafel of muren 
at te vegen, gebruik daarvoor een persoonlijke handdoek.


Openstelling Bar 

• Nadat men zijn blok gespeeld heeft kan men een drankje nuttigen in de barruimte. Deze ruimte is 
ingericht voor 12 personen aan 5 tafels.


• Het maximum toegestane mensen in de barruimte is 12. Vóór binnenkomst van de volgende 
speler(s) dient men de barruimte te verlaten zodat de beheerder van de bar in staat is op te ruimen 
en de tafels te desinfecteren zodat de volgende spelers van de barruimte gebruik kunnen maken.


•  De nooduitgang in de bar wordt gebruikt als uitgang.


• Bij de uitgang van het gebouw staat desinfectiemiddel om de handen bij het verlaten van het 
gebouw te kunnen desinfecteren.


Beheerder 

• Tijdens de openstelling van de zaal is er altijd een barbeheerder aanwezig; de zgn “Corona 
coördinator”.


• Namens het bestuur heeft deze de bevoegdheid om mensen te corrigeren, aan te sturen en op 
gedrag aan te spreken. En degene  die zich niet aan de afgesproken maatregelen houdt weg te 
sturen.


Ventilatie 

• De buitendeuren staan zoveel als mogelijk open om te zorgen dat er luchtverversing in de zaal en 
barruimte is.


Voortschrijdend inzicht 

• Alle regels zoals hiervoor besproken moeten worden nageleefd.	 


• Indien het binnen de door de overheid en NTTB opgestelde regels mogelijk is zal het bestuur met 
de opgedane ervaringen de regels waar nodig aanpassen of versoepelen. 	 


Dit Competitieprotocol is alleen van toepassing tijdens de competitie 
wedstrijden. Tijdens de normale spelavonden is het lokaal Protocol   
 dd 30-6-2020 van toepassing. 


