T A F E L T E N N I S V E R E N I G I N G
K R A C H T & V R I E N D S C H A P
R E N K U M
Sinds 12 maart 1951

DRAAIBOEK HYGIENEPROTOCOL
COVID-19 PREVENTIE
TTV KRACHT EN VRIENDSCHAP
PREAMBULE
Dit draaiboek met hygiëneprotocol ter preventie van COVID-19 is in werking
getreden per 1 juli, de datum waarop binnensport weer is toegestaan, en wordt
geactualiseerd wanneer nodig. Het protocol met uitgewerkte maatregelen en
instructies is toegespitst op de accommodatie van TTV Kracht en Vriendschap te
Renkum en opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, het protocol
‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF (opgesteld in samenwerking met
de Vereniging Sport en Gemeenten), de aanvullende tafeltennis-specifieke richtlijnen
van de NTTB en de relevante noodverordening en richtlijnen van de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente Renkum.
Laatstgenoemde is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor het toezicht.
Andreas Veenendaal (secretaris) is binnen de vereniging aangesteld als coronaverantwoordelijke en op dit gebied contactpersoon voor de gemeente en
sportinstanties.

Richtlijnen en protocollen ter preventie van COVID-19 worden geregeld bijgewerkt
aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Bezoek daarom
onderstaande websites voor actuele informatie en de laatste versies van de
gebruikte protocollen:
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol
NTTB: https://www.nttb.nl/sportprotocol-en-aanvulling-tafeltennis-per-1-juli/
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM):
https://www.vggm.nl/vggm/nieuwsarchief/noodverordening_per_20_augustus
Gemeente Renkum:
https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Coronavirus/Informatie_voor_sport_aanbiede
rs/Versoepeling_maatregelen_sportclubs
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INFORMATIEVOORZIENING & INSTRUCTIES VOOR HET BESTUUR
 Het bestuur houdt zelf corona-gerelateerde informatie en ontwikkelingen van het
RIVM, Rijksoverheid, sportkoepel NOC*NSF en NTTB bij die relevant zijn voor de
vereniging
 Het bestuur ontvangt e-mails met corona-gerelateerde informatie en updates van
de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) en het Sport- en Beweegteam van
gemeente Renkum
 Bepalingen en richtlijnen van het RIVM, sportinstanties en (lokale) overheden
worden door het bestuur adequaat en tijdig geïmplementeerd
 Alle relevante protocollen en informatie wordt door het bestuur op de eigen
website gepubliceerd en bijgehouden
 Het bestuur voorziet de leden adequaat en tijdig van alle relevante informatie en
instructies

INFORMATIEVOORZIENING & INSTRUCTIES VOOR (CORONA)VRIJWILLIGERS
 (Corona)vrijwilligers ontvangen per e-mail het protocol met instructies voor hun
werkzaamheden en taken
 Een kopie van het draaiboek HYGIENEPROTOCOL COVID-19 PREVENTIE is
achter de bar in een map aanwezig
 Relevante ontwikkelingen en nieuws worden per e-mail, WhatsApp berichten,
mondeling en/of op andere wijze aan de leden doorgegeven
 Nieuwe coronavrijwilligers krijgen in het clubgebouw uitleg over het
hygiëneprotocol en hun werkzaamheden en taken
 Coronavrijwilligers voeren tijdens hun dienst het hygiëneprotocol uit en letten op
het naleven van de regels door de aanwezige leden

INFORMATIEVOORZIENING & INSTRUCTIES VOOR LEDEN & BEZOEKERS
 Alle leden ontvangen per e-mail en/of brievenbuspost richtlijnen met regels en
instructies voor het gebruik van de accommodatie van TTV Kracht en
Vriendschap
 Belangrijk nieuws over maatregelen en richtlijnen wordt verstrekt per e-mail,
nieuwsbrief en/of brievenbuspost en in het clubhuis kenbaar gemaakt
 Updates en nieuws wordt geregeld op eigen website en Facebook-pagina
geplaatst
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 Overzicht met maatregelen, richtlijnen en instructies wordt op een
infobeeldscherm in clubgebouw getoond
 Informatieborden, signalering, afbakeningen en afsluitingen zijn op strategische
plekken in clubgebouw aanwezig, afgestemd op locatie (relevante instructies voor
ingang, looppaden, kantine en speelzaal, etc.)
 Leden worden gevraagd vooraf te reserveren of deel te nemen in een vaste
spelersgroep en het registratieformulier bij de ingang in te vullen
 Bezoekers worden gevraagd zich vooraf te melden bij het bestuur voor hun
reservering en registratie
 Aanwijzingen van de coronavrijwilligers dienen opgevolgd te worden
 Thuisblijven bij COVID-19 symptomen

BEPERKING GROEPSGROOTTE, RESERVERINGSSYSTEEM & REGISTRATIE
 In de speelzaal staan 6 tafeltennistafels opgesteld waarbij alle speelvelden zijn
afgebakend met speelveldomrandingen
 Tijdens competitiewedstrijden zijn er maximaal 3 speelvelden die zijn afgebakend
met speelveldomrandingen
 Er zijn 6 zitplaatsen in de speelzaal, 12 zitplaatsen in de buitentent, 9 zitplaatsen
in de kantine en 1 zitplaats achter de bar, allen op minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar
 Het aantal van 23 personen het toegestane maximum in ons accommodatie
(clubgebouw+tent); hiermee zijn voor alle personen zitplaatsen beschikbaar.
 We zullen het aantal tafeltennistafels, zitplaatsen en maximumcapaciteit
accommodatie aanpassen op basis van de regels die op dat moment van kracht
zijn.
 Het aantal speelmomenten in de week is verruimd om drukte te spreiden
 Tenminste 15 minuten tijd wordt ingeruimd voor groepswissel bij meerdere
tijdsblokken op een dagdeel; leden mogen op zijn vroegst 5 minuten voor
aanvang van hun tijdsblok naar binnen en dienen uiterlijk 5 minuten na afloop te
vertrekken
 Leden gebruiken het SuperSaaS online reserveringssysteem waarbij per
speelmoment een maximumaantal reserveringen kan worden ingesteld
 Bezoekers (niet-leden) melden zich vooraf bij het bestuur zodat ze in het
reserveringssysteem gezet kunnen worden mits een plek beschikbaar is
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 Reserveren is mogelijk tot maximaal 1 week vooruit
 Speelmomenten voor leden van vaste spelersgroepen (jeugdleden op
maandagavond en de 50+ ochtendgroepen) zijn ook vast gereserveerd
 Eenieder wordt gevraagd bij de ingang het registratieformulier in te vullen met
hun naam en een vinkje te zetten ter verklaring dat ze klachtenvrij zijn en
toestemming geven voor het tijdelijk bewaren en verwerken van hun gegevens;
niet-leden worden gevraagd daarnaast ook hun e-mailadres en telefoonnummer
in te vullen
 Een informatiebord met overzicht van COVID-19 symptomen is aanwezig bij de
ingang om eenieder erop te wijzen bij klachten naar huis te gaan en de huisarts
te bellen
 Registratieformulieren worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.

OPENINGSTIJDEN CLUBGEBOUW
Dag

Spelersgroep

Openingstijden

Maandag

Jeugd + Avondgroep 1

19:00 – 20:00 uur

Avondgroep 2

20:15 – 23:00 uur

50+ Ochtendgroep

9:30 – 12:00 uur

Avondgroep

20:00 – 23:00 uur

50+ Ochtendgroep

9:30 – 12:00 uur

Avondgroep

20:00 – 23:00 uur

50+ Ochtendgroep

9:30 – 12:00 uur

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Thuiswedstrijden in de competitieseizoenen worden op donderdag- en vrijdagavond
(vanaf 20.00 uur) gespeeld.
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TOEGANG & ROUTING IN CLUBGEBOUW
 De toegangsdeur, de deur van de nooduitgang en het zeil van de buitentent
blijven tijdens openingstijden open
 Door de korte, rechte hal is vanaf buiten onbelemmerd zicht op de open
binnenruimte en vice versa waardoor opstoppingen voorkomen worden
 Uitgaand verkeer heeft voorrang op inkomend verkeer
 Er is een looppad aan de lange rechterzijde in de speelzaal (in het verlengde van
de in/uitgang) voor toegang tot speeltafels, toiletten, nooduitgang en buitentent
 Er is een looppad aan het linkerdeel van de kantine voor toegang tot zitplaatsen,
bar en keuken

VENTILATIE TIJDENS OPENINGSTIJDEN
 Tijdens speelmomenten worden de toegangsdeur, alle binnendeuren (m.u.v. de
toiletdeuren) en kantelramen (ook in kleedkamers) opengehouden
 Ook de deur van de nooduitgang en het zeil van de tent wordt opengehouden
 Het ventilatiesysteem wordt aangezet
 Bovenstaande maatregelen zorgen voor adequate open ventilatie en aanvoer van
voldoende verse buitenlucht

MAATREGELEN & INDELING SPEELZAAL, KANTINE & TENT
 Er zijn 6 tafeltennistafels opgesteld waarvan de speelvelden zijn afgebakend met
speelveldomrandingen
 Een groter aantal tafeltennistafels wordt opgesteld wanneer mogelijk binnen de
gestelde regels
 Een glazen wand op een dichte balustrade is gerealiseerd als afscherming van
de kantine met de speelzaal; hoogte is 2,20 meter en lengte is 10 meter
 In de kantine zijn 3 tafels en in totaal 9 zitplaatsen (op 1,5 meter afstand van
elkaar) aanwezig
 In de tent zijn 12 zitplaatsen (op 1,5 meter afstand van elkaar) met daartussen
bijzettafels en een centrale uitserveertafel
 Personen dienen gebruik te maken van een vaste zitplaats en de stoelen mogen
niet worden verplaatst
 Zowel in de keuken/voorraadruimte alsook achter de bar is 1 persoon toegestaan
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 Alleen toegang achter de bar voor corona- of barvrijwilliger
 De linkerkant is vrijgelaten als looppad van/naar de keuken en het bestellen en
afrekenen aan de bar
 De toonbank van de bar is op twee plekken (op 1,5 meter van elkaar)
overspannen met 1 meter brede transparante folie ter afscherming van de keuken
 Bestellingen en betalingen dienen te gebeuren vóór het folie ter bescherming van
de persoon achter de bar
 Betalingen kunnen uitsluitend worden voldaan door (bij voorkeur contactloos) te
pinnen via het mobiel pinapparaat; contante betaling is niet toegestaan
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PLATTEGROND CLUBGEBOUW BIJ HEROPENING OP 1 JULI
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ALGEMENE HYGIENEREGELS VOOR LEDEN & BEZOEKERS
 Leden & bezoekers met COVID-19 symptomen of die nauw in contact zijn
geweest met een bewezen COVID-19-patiënt worden opgedragen niet naar het
clubgebouw te komen
 Spelers worden aangeraden thuis om te kleden
 Eenieder wordt verzocht bij binnenkomst en vertrek desinfecterend handgel te
gebruiken dat bij de ingang aanwezig is
 Eenieder dient de algemene hygiëneregels te respecteren, zoals anderhalve
meter afstand tot elkaar (behalve tijdens sportactiviteiten), geen handen
schudden en niezen/hoesten in de binnenkant van je elleboog
 Jeugdleden (tot 18 jaar) hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te
bewaren; Buiten sportactiviteiten is deze afstand wel nodig ten opzichte van
volwassenen
 Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot jeugdleden t/m 12 jaar
 Spelers worden gevraagd hun handen te wassen of handgel te gebruiken voor &
na het sporten en tijdens pauzes
 Bij handen wassen met zeep en water dient dit gedurende tenminste 20
seconden te gebeuren

HYGIENE RICHTLIJNEN VOOR KLEEDRUIMTES & SANITAIR
 Het gebruik van kleed-, doucheruimtes en toiletten is toegestaan
 Zitplaatsen in de kleedruimtes zijn aangegeven en op 1,5 m afstand van elkaar
 Maximumaantal personen in de kleedruimte is gelijk aan het aantal zitplaatsen
 Voor gebruik van het toilet de deurkrukken, kraan, en wc-bril schoonmaken met
aanwezige wegwerp-hygiënedoekjes
 Voor en na het toiletbezoek dient men de handen te wassen of handgel te
gebruiken
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HYGIENE RICHTLIJNEN TIJDENS HET SPELEN
 Er wordt alleen gespeeld met ballen gemarkeerd met het nummer die horen bij
een speeltafel (1 t/m 6)
 Bij wissel van speeltafel(helft) en na het spelen: eigen speelhelft schoonmaken
met de fles met zeepwater en papier
 Gebruik van een eigen batje wordt aangeraden; gebruik van een clubbatje is
toegestaan mits goed schoongemaakt voor en na het spelen
 Dubbelpartijen zijn toegestaan
 Er wordt geadviseerd niet te wisselen van tafelhelft tijdens het spelen, behalve bij
wisselen van tegenstander
 OPTIONEEL - wanneer je met schoongemaakte tafeltennisballen wilt spelen:
o Gemarkeerde (met nummering) tafeltennisballen voor tenminste 20 sec in
een emmer met zeepwater onderdompelen, overbrengen naar een emmer
met schoon water en afdrogen met papier
o De lege bak voor de tafeltennisballen schoonmaken met de fles met
zeepwater en een stuk papier en daarna vullen met de schoongemaakte
tafeltennisballen
o Pak alleen tafeltennisballen uit de bak en van de grond met jouw markering
(nummering)
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INSTRUCTIES VOOR (CORONA)VRIJWILLIGERS
We waarderen het zeer dat je je wilt inzetten als coronavrijwilliger, onze hartelijke
dank daarvoor! In de praktijk betekent dit dat je voor en na de openingstijden een
controlelijst afgaat en een schoonmaakroutine uitvoert. Je mag de taken delen met
andere aanwezige coronavrijwilligers. Daarnaast vragen we je naleving van de
regels door de aanwezige leden in de gaten te houden en ze desnoods daarop aan
te spreken. Maak hierbij geen ruzie maar wijs ze simpelweg op het bestaan van
deze regels. Wanneer iemand niet eens is met deze regels, geef aan dat je hun
klacht zal doorgeven aan het bestuur. Geef sowieso feedback aan het bestuur wat er
onder de leden leeft en speelt.
Wanneer je tegelijk ook de bar doet, kijk dan tevens naar de instructies voor
barvrijwilligers. We houden ons aanbevolen voor verbeteringen van de instructies,
dus laat ons dit gerust weten!

 Meld je af bij veelvoorkomende COVID-19 symptomen zoals:
o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 Meld je af wanneer je nauw in contact bent geweest met een bewezen COVID19-patiënt
 Controleer geregeld de website van het RIVM voor nieuws over COVID-19 en
eventueel aangepaste richtlijnen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
 Bij afmelding, regel tijdig zelf een vervanger of neem contact op met het bestuur
 Kijk op de agenda op onze website wie heeft gereserveerd voor jouw
speelmoment
 Kom minimaal 15 min voor opening naar het clubgebouw
 Laat toegangsdeur en de tussendeur open
 Was je handen met zeep en water gedurende tenminste 20 seconden of gebruik
desinfecterend handgel
 Doe je armband voor de herkenbaarheid voor anderen om
 Open de nooddeur en open de ritssluitingen van het tentzeil
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 Open alle kantelramen wanneer gesloten
 Open alle gesloten binnendeuren met uitzondering van de toiletdeuren
 Zet ventilatie van de kleedkamers aan (schakelaar in de keuken)
 Indien nodig, vul de flessen met zeepwater bij (ook die bij de tafeltennistafels),
instructie in de keuken
 Maak met de fles met zeepwater en papier de volgende zaken schoon:
o Deurkrukken (buitendeur; nooddeur; binnendeuren; toiletdeuren)
o Lichtknoppen
o Tafels in de kantine
o Toonbank van de bar
 Informeer het bestuur wanneer schoonmaakmiddelen bijna op zijn
 Mogelijk komen leden of bezoekers (niet-leden) binnen die niet in het
reserveringssysteem staan; bij voldoende plek (maximaal 23 personen) mogen
ze blijven; verzoek hen het registratieformulier in te vullen maar ze mogen dit
weigeren; stuur ze weg wanneer het maximum van 23 personen wordt
overschreden
 Let op dat leden en bezoekers de richtlijnen en regels naleven; spreek ze erop
aan wanneer ze dit nalaten; neem contact op met het bestuur bij problemen
 Na afloop:
o Voer hierboven beschreven schoonmaakroutine opnieuw uit
o Sluit de ritssluitingen van de tent en de nooddeur maar laat alle
binnendeuren en ramen open
o Zet ventilatie weer uit (het blijft nog 10 minuten werken)
o Sluit en doe de toegangsdeur op slot bij vertrek
 Geef ideeën en suggesties voor verbeteringen door aan het bestuur
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VOOR DE BARVRIJWILLIGER
Heel erg bedankt voor je inzet als barvrijwilliger, ondanks de coronacrisis! In de
praktijk betekent dit dat je wat extra op bepaalde zaken moet letten zoals regelmatig
je handen wassen, de glazen grondig schoonmaken en het pinapparaat bedienen
voor betalingen. Net als anders werk je nog steeds met barlijsten voor het bijhouden
van bestellingen en betalen de leden zoals gebruikelijk voor vertrek hun barrekening.
Het is dus niet de bedoeling dat bij elke bestelling direct wordt afgerekend, behalve
iemand aangeeft verder niets te willen bestellen. Laat ons gerust weten wanneer
zaken voor verbetering vatbaar zijn!

 Voor barvrijwilligers geldt dezelfde check op COVID-19 symptomen en procedure
bij afmelding als hierboven beschreven voor coronavrijwilligers
 Kom niet eerder dan 15 min voor openingstijd naar het clubgebouw
 Was je handen met zeep en water gedurende tenminste 20 seconden of gebruik
desinfecterend handgel
 Zowel in de keuken/voorraadruimte alsook achter de bar is slechts 1 persoon
toegestaan
 Alleen toegang achter de bar voor corona- of barvrijwilliger
 Let op en houd afstand tot anderen bij het in- en uitlopen van de keuken
 Was je handen of gebruik desinfecterend handgel regelmatig tijdens je dienst
 Borstel en spoel grondig en zorgvuldig de gebruikte glazen af en hergebruik de
rest van het servies (koffie/thee kopjes, bestek en schalen) niet
 Neem bestellingen op en reken af bij een van de twee plekken met afscherming
tussen kantine en keuken
 Reinig de toetsen van het pinapparaat wanneer bij afrekenen een pincode
ingevuld wordt
 Zet de vaatwasser aan na elke dienst
 Geef ideeën en suggesties voor verbeteringen door aan het bestuur
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INSTRUCTIES VOOR SPELERS EN BEZOEKERS
We mogen eindelijk weer genieten van onze mooie tafeltennissport en gezellig
keuvelen met andere leden! Hiervoor is wel nodig dat onderstaande regels goed
opgevolgd worden. Deze regels kunnen zakelijk en streng overkomen. Maar dit is
gedaan uit oogpunt van de leesbaarheid en begrijpelijkheid en voor het besef dat
deze regels niet vrijblijvend zijn. Zeker in de beginfase kan veel zaken onwennig zijn
en is een foutje zo gemaakt. Voel je je niet beledigd wanneer je daarop wordt
aangesproken en wijs zelf anderen ook op fouten of slordigheden. Hou hierbij
rekening mee dat niemand bewust fouten maakt. Met de tijd loopt het vanzelf beter,
worden de regels een routine en kunnen we fijn en coronaproof tafeltennissen!

VÓÓR HET BEZOEK
 Check geregeld op e-mailberichten van ons, onze website en Facebook-pagina
voor corona-gerelateerd nieuws en ontwikkelingen
 Reserveer niet of meld je af bij veelvoorkomende COVID-19 symptomen zoals:
o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 Reserveer niet of meld je af wanneer je nauw in contact bent geweest met een
bewezen COVID-19-patiënt
 Controleer geregeld de website van het RIVM voor nieuws over COVID-19 en
eventueel aangepaste richtlijnen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
 Reserveer tenminste 30 min voor gepland bezoek wanneer niet ingedeeld in een
vaste groep
 Geef wijziging of annulering van reservering per mail of whatsappbericht door
aan de beheerder van het reserveringssysteem
 We raden je aan thuis alvast om te kleden en neem een handdoek mee

BIJ AANKOMST
 Kom niet eerder dan 5 min voor openingstijd naar het clubgebouw
 Voorkom opstoppingen bij de ingang; uitgaand verkeer heeft voorrang
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 Bij drukte (23 personen in het clubgebouw): keer om
 Lees bij de ingang zorgvuldig de lijst met veelvoorkomende COVID-19
symptomen
 Bij klachten: ga direct naar huis en bel de huisarts voor advies
 Bij geen klachten, vul het registratieformulier in met je naam en zet een vinkje ter
verklaring dat je klachtenvrij bent en toestemming geeft om je gegevens tijdelijk te
bewaren en te verwerken
 Niet-leden worden gevraagd ook hun e-mailadres en telefoonnummer in te vullen
 Was je handen met zeep en water gedurende tenminste 20 seconden of gebruik
desinfecterend handgel
 De gedragsregels van TTV Kracht en Vriendschap blijven van kracht tijdens je
verblijf

ALGEMENE HYGIENEREGELS
 Respecteer de gebruikelijke hygiëneregels zoals onderlinge afstand van
tenminste anderhalve meter (behalve tijdens sportactiviteiten), geen handen
schudden en niezen/hoesten in de binnenkant van je elleboog
 Jeugdleden (tot 18 jaar) hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te
bewaren; Buiten sportactiviteiten is deze afstand wel nodig ten opzichte van
volwassenen
 Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot jeugdleden t/m 12 jaar
 Was je handen met zeep en water gedurende tenminste 20 seconden of gebruik
desinfecterend handgel voor & na het sporten en tijdens pauzes
 Aanwijzingen van de coronavrijwilliger dienen opgevolgd te worden
 Spreek zelf ook anderen aan wanneer regels niet worden nageleefd

HYGIENE RICHTLIJNEN VOOR KLEEDRUIMTES & SANITAIR
 Het gebruik van kleed-, doucheruimtes en toiletten is toegestaan
 Zitplaatsen in de kleedruimtes zijn aangegeven en op 1,5 m afstand van elkaar
 Maximumaantal personen in de kleedruimte is gelijk aan het aantal zitplaatsen
 Voor gebruik van het toilet de deurkrukken, kraan, en wc-bril schoonmaken met
aanwezige wegwerp-hygiënedoekjes
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 Voor en na het toiletbezoek dient men de handen te wassen of handgel te
gebruiken

TAFELTENNISSEN
 Er wordt alleen gespeeld met ballen gemarkeerd met het nummer die horen bij
een speeltafel (1 t/m 6)
 Bij wissel van speeltafel(helft) en na het spelen: eigen speelhelft schoonmaken
met de fles met zeepwater en papier
 Gebruik alleen je eigen batje (als je die hebt); gebruik van een clubbatje is
toegestaan mits goed schoongemaakt voor en na het spelen
 Dubbelpartijen zijn toegestaan
 Er wordt geadviseerd niet te wisselen van tafelhelft tijdens het spelen, behalve bij
wisselen van tegenstander
 Veeg je handen niet aan de speeltafel af, gebruik hiervoor je eigen handdoek
 OPTIONEEL – Wanneer je liever met schoongemaakte tafeltennisballen wilt
spelen: er zijn 6 bakken met elk max. 12 ballen die genummerd zijn (1 t/m 6).
Elke bak bevat ballen met hetzelfde nummer, maak ze op de volgende manier
schoon:
o Gemarkeerde tafeltennisballen voor tenminste 20 sec in een emmer met
zeepwater onderdompelen, overbrengen naar een emmer met schoon water
en afdrogen met papier
o De lege bak van de ballen schoonmaken met de fles met zeepwater en een
stuk papier en daarna vullen met de schoongemaakte tafeltennisballen
o Pak tijdens het spelen alleen tafeltennisballen uit de bak en van de grond
met jouw markering (nummering)
o Wanneer de markering op de ballen niet meer goed zichtbaar is: schrijf
opnieuw en duidelijk het nummer op de bal met aanwezige watervaste stift;
laat de inkt eerst goed drogen voordat je deze bal(len) gebruikt!

HYGIENEREGELS IN KANTINE & TENT
 In de kantine zijn 9 zitplaatsen en in de tent zijn 12 zitplaatsen, allen op 1,5 meter
afstand van elkaar; maak gebruik van een vaste zitplaats en verplaats de stoelen
niet.
 Alleen toegang achter de bar voor corona- of barvrijwilliger
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 Bestel en betaal aan de bar bij de 2 plekken met afscherming met de keuken
 Gebruik liefst hetzelfde glas of kopje gedurende je verblijf, plaats je glas of kopje
op een bierviltje gemarkeerd met je naam
 Betaling is alleen mogelijk door te pinnen, indien mogelijk contactloos
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INSTRUCTIES BIJ COMPETITIEWEDSTRIJDEN
De najaarscompetitie staat voor de deur! In de week van 14 september beginnen
de wedstrijden. In deze coronatijden betekent dit extra aandachtspunten en
maatregelen die je kunt lezen in dit document. Er zal veel geïmproviseerd moeten
worden en dit zal misschien niet altijd even gemakkelijk gaan. Of en welke
problemen in het verschiet liggen, is moeilijk voorspelbaar. Ter plaatse zal naar
bevind van zaken en zo goed mogelijk naar de geldende regels en protocollen
moeten worden gehandeld. We hopen op een sportieve oplossing met wederzijdse
coulance. Laten we met zijn allen zoveel mogelijk een sportieve competitie van
maken!
HUIDIG CORONAPROTOCOL IS OOK GELDIG TIJDENS DE COMPETITIE
In ons clubgebouw geldt een coronaprotocol. Dit protocol geldt ook tijdens de
competitie. De belangrijkste punten zijn:













Iedereen, dus zowel de thuisspelende als bezoekende teams registreert zich
bij binnenkomst. De leden van de bezoekende verenigingen wordt gevraagd
om ook een telefoonnummer achter te laten. Dit om eventueel
contactonderzoek te vergemakkelijken;
Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomst;
Er wordt niet van tafelhelft gewisseld tijdens de wedstrijd. Dit is conform het
advies van de NTTB waarbij ook wordt aangegeven dat in onderling overleg
hiervan mag worden afgeweken. Maar we vinden het beter om hierin
consistent te zijn, dus in ons clubgebouw wordt er niet gewisseld. Dit betekent
ook dat het electronisch telbord na elke set weer op 0 moet beginnen om de
opslag correct te laten verlopen. Instructies hiervoor volgt binnenkort.
Na afloop van elke wedstrijd wordt schoongemaakt met zeepwater en
papier. Denk daarbij aan het oppervlakte van de tafeltennistafel, het
scheidsrechterstafeltje, de knoppen van het telbord en neem gelijk de
wedstrijdbal ook mee;
Er geldt een maximumaantal personen in de kleedkamers (3 personen) en
in de douche (1 persoon). Dit staat duidelijk aangegeven, het verzoek is om
hier aan te houden;
Blijf 1,5 meter afstand houden, ook tussen de wedstrijden door en bij de
nazit. We zijn bezig om extra ruimte te creëren door het plaatsen van een
partytent op het terras bij de nooddeur, hiermee is voor iedereen voldoende
plek;
Je speelt niet als je klachten hebt.

Bovenstaande maatregelen en nog een aantal andere staan in ons coronaprotocol.
Deze staat op onze website:
https://www.krachtenvriendschap.nl/hygieneprotocol-covid-19-preventie/
Het dringend advies is om dit protocol door te lezen om zo voorbereid te beginnen
aan de competitie.
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ER WORDT NIET GEDUBBELD
De meeste van jullie hebben de enquête ingevuld en daaruit kwam naar voren dat
een meerderheid het niet ziet zitten om te dubbelen. Dit is ook het algemene beeld
bij de andere verenigingen van de afdeling Gelre. Daarom heeft het afdelingsbestuur
besloten dat tijdens de najaarscompetitie niet wordt gedubbeld.

ONTVANG DE BEZOEKENDE VERENIGINGEN GASTVRIJ
We zullen de coronamaatregelen die relevant zijn voor bezoekende verenigingen
binnenkort op de website vermelden, zodat men deze van te voren kan lezen.
Daarnaast geeft Peter Hendriks deze informatie ook door aan zijn collegawedstrijdsecretarissen van de verenigingen waartegen wij spelen.
Toch kan het voor spelers van de bezoekende verenigingen nog onduidelijk zijn hoe
dit in de praktijk uit ziet. Kom daarom op tijd, vang het team op en leg uit wat de
bedoeling is. Hou rekening mee dat het voor sommige spelers spannend is (zowel
voor eigen leden als voor leden van bezoekende teams) en volg daarom ook de
maatregelen strikt. Op deze manier kan iedereen op een ontspannen manier
tafeltennissen.
Ondanks dat we ons zo goed hebben ingezet om adequate maatregelen te treffen,
kan het voorkomen dat een uitspelend team dit onvoldoende vindt en de wedstrijd
niet wil spelen. Dit dient, met redenen omkleed, op het wedstrijdformulier vermeld te
worden en aan de ACL gemeld te worden volgens de vastgestelde procedure. Bij
aantoonbaar niet voldoen aan de richtlijnen zal een beroep op overmacht volgens
deze artikelen worden gehonoreerd. Dit houdt in dat er dan geen boete wordt
opgelegd, wel zal de wedstrijd opnieuw worden vastgesteld in nader overleg en
onder gewijzigde omstandigheden. Hierbij valt te denken aan een minder drukke
avond, eventueel op een zaterdag, of een andere locatie.
BEPERKTE RUIMTE VOOR SUPPORTERS
In de kantine zijn 9 zitplaatsen en in de buitentent 12 zitplaatsen. Daarnaast zijn er 6
zitplaatsen langs de speelvelden. Tijdens competitiewedstrijden beperken we de
capaciteit tot maximaal 23 personen. Bij 3 thuisspelende teams zijn er al 18 spelers
aanwezig. Daarnaast zijn er 1 of 2 vrijwilligers voor de bardienst aanwezig. Er is dus
ruimte voor 3 of 4 supporters bij 3 thuisspelende teams. Bij 1 of 2 thuisspelende
teams is uiteraard veel meer ruimte voor supporters beschikbaar. We zullen in het
reserveringssysteem voor elke competitieavond het aantal beschikbare plekken
instellen. Iedereen is welkom, maar reserveer van tevoren als je langs wil komen.
De competitiespelers hoeven niet van tevoren te reserveren (wel het
registratieformulier invullen bij binnenkomst!). NTTB roept alle verenigingen op om
geen supporters mee te nemen als je uit gaat spelen.
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BARDIENSTEN = CORONAVRIJWILLIGER
De bardiensten zullen op dezelfde manier worden verdeeld als in de afgelopen
voorjaarscompetitie. Dit betekent dat bij twee of meer thuisspelende teams een
ander team bardienst heeft. De bardienstvrijwilligers zijn deze avond ook de
coronavrijwilligers. Als coronavrijwilliger zie je erop toe dat de maatregelen worden
gevolgd en je vragen kunt krijgen. De betalingen gaan allemaal met het pinapparaat.
OPZETTEN EN TERUGZETTEN TAFELS
Tijdens de competitie wordt er gespeeld met 2 of 3 tafels met speelveldomrandingen
(hekjes) rondom de speelvelden. Er is een looppad van tenminste 2 meter breed
in het verlengde van de ingang (dus aan de rechterkant van de speelzaal). Ook dat
wordt afgezet met hekjes. Na afloop moeten de tafels teruggezet worden in de
opstelling van 6 tafels met ook hier hekjes rondom de tafels. Op de muren en de
vloer staan met oranje tape gemarkeerd de positie waar de rijen met hekjes moeten
komen, zodat de tafels netjes verdeeld worden over de ruimte.
VASTE ZITPLAATSEN VOOR TEAMS EN SPELERS
Het is van belang dat iedereen zoveel mogelijk gebruikmaakt van een vaste
zitplaats en de stoelen niet te verplaatsen, om te voorkomen dat ze te dicht bij
elkaar komen te staan.






Bij 3 thuisspelende teams: het team dat op de speeltafel het dichtstbij de
kantine speelt, neemt plaats aan één van de tafels met 3 stoelen in de
kantine. Hun bezoekende team neemt plaats aan de andere tafel met 3
stoelen in de kantine. De overige teams nemen, samen met hun bezoekende
teams, plaats in de tent.
Bij 2 thuisspelende teams: het team dat op de speeltafel het dichtstbij de
kantine speelt, mag samen met hun bezoekende team plaatsnemen aan de
grote tafels in de kantine maar ze mogen ook samen in de tent gaan zitten.
Het andere team neemt, samen met hun bezoekende teams, plaats in de tent.
Bij 1 thuisspelend team: het team mag zelf kiezen of ze, samen met hun
bezoekende team, in de kantine of in de tent willen gaan zitten.

Leid de spelers van je bezoekende team naar hun toegekende zitplaatsen. Plaats je
sporttas of iets anders op je eigen stoel zodra je opstaat en wegloopt zodat duidelijk
is dat je zitplaats bezet is.
Op het looppad in de zaal mogen maximaal 6 stoelen worden geplaatst (op 1,5 m
afstand van elkaar) om naar de wedstrijden van je team te kijken. Dit is uiteraard niet
nodig voor de spelers van de speeltafel het dichtstbij de kantine, die kunnen gewoon
in de kantine blijven zitten.
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EEN CORONABESMETTING! WAT NU?
We hebben allemaal gelezen dat er meerdere sportteams (zoals voetbalteams) in
quarantaine moeten. Ook worden sommige sportclubs tijdelijk gesloten. Laten we
hopen dat het bij ons niet zover komt. De NTTB afdeling Gelre heeft aangegeven dat
er op dat moment gekeken wordt naar een passende oplossing. Hierbij moet je
denken aan een andere locatie en het verzetten van wedstrijden. Voorop staat dat
de maatregelen van de overheid en GGD zullen moeten worden opgevolgd.
Op de website van NOC*NSF staan antwoorden op veelgestelde vragen
("Coronavirus en sport: veelgestelde vragen). Er wordt antwoord gegeven op vragen
zoals: mag je met elkaar meerijden naar een sportwedstrijd? Mag iemand die in een
oranje gebied is geweest meedoen aan een wedstrijd? En nog vele andere vragen
die de moeite waard zijn om even te lezen:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sportveelgestelde-vragen
SAMENREIZEN NAAR UITWEDSTRIJDEN
Hierboven al even genoemd maar het is goed om dit punt verder toe te lichten. Het
advies van NOC*NSF is om een mondkapje te dragen wanneer personen (van
buiten je huishouden) in één auto van of naar een uitwedstrijd gaat. Bespreek dit
binnen je eigen team vóór de eerste uitwedstrijd zodat een ieder weet wat van je
wordt verwacht.
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ZAKEN











Invullen registratieformulier bij binnenkomst
Geen dubbelpartijen
Geen wissel van tafelhelft tijdens de wedstrijd
Tafels en andere contactoppervlakten schoonmaken na afloop van de
wedstrijd
Houd anderhalve meter afstand buiten de speelvelden
Gebruik een vaste zitplaats en verplaats de stoelen niet
Meld je af bij klachten
Supporters moeten reserveren (als er plek is) voordat ze langskomen
Alle competitiespelers moeten een keer uitleg en instructies over de
coronamaatregelen hebben gehad
Bij samen rijden naar een uitwedstrijd wordt het dragen van een
mondkapje geadviseerd

Graag horen we ervaringen en suggesties voor verbeteringen. Je kan dit doorgeven
via de app, email of schiet een van de bestuursleden aan. We beseffen dat de
huidige coronatijd met alle maatregelen een extra beroep op iedereen wordt gedaan.
Laten we dit met z'n allen loyaal volgen waardoor we gezellig kunnen blijven
tafeltennissen!
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