Samenvatting coronaprotocol voor competitiewedstrijden bij ttv Hilversum
(Senioren Landelijk en Eredivisie)
Het nieuwe tafeltennisseizoen staat voor de deur, ook het coronavirus is aan de warming-up
begonnen. Wees daarom alert! Als je ons Tafeltenniscentrum bezoekt, dien je rekening te
houden met de volgende maatregelen:



















Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten corona-gerelateerde klachten hebt.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst en als je klaar bent met spelen en de zaal verlaat.
Registreer je bij binnenkomst door het invullen van een registratieformulier. Daarbij geef je
ook aan dat jij of je huisgenoten geen corona-gerelateerde klachten hebt.
Omkleden kan alleen boven, in de kleedkamers van het Gymnasium. Daar kan ook worden
gedoucht mits 1,5 mtr afstand wordt bewaard. De kleedkamers beneden zijn afgesloten.
Spelers van ttv Hilversum wordt verzocht in sportkleding naar het centrum te komen en na
afloop van de wedstrijd thuis te douchen en om te kleden. Daarmee krijgen de bezoekende
teams zoveel mogelijk de ruimte om zich bij ttv Hilversum om te kleden en te douchen.
Veeg geen zweethanden af aan de tafel maar gebruik je handdoek.
Speel balletjes die op een ander speelveld komen, zoveel mogelijk met de voet terug.
Voor de wedstrijden van heren 1 (eredivisie) en heren 2 (eerste divisie) zijn twee
speelvelden opgebouwd in de Louwerse zaal met voldoende ruimte voor beide teams met
begeleiding én maximaal 48 toeschouwers totaal.
Het protocol van de NTTB t.b.v. de inzet van bondsscheidsrechters wordt gevolgd. Dit
betekent onder andere:
o De wedstrijdtafel wordt na elke set gedesinfecteerd door de vereniging
o Spelers blijven aan één zijde van de tafel ook in de beslissende game.
o Gebruikte ballen worden na iedere game verzameld en gedesinfecteerd.
Voor de wedstrijden van dames 1 (tweede divisie), heren 3 (tweede divisie) en heren 4
(derde divisie) zijn drie speelvelden opgebouwd in de Oskam zaal met voldoende ruimte
voor de spelende teams met begeleiding én maximaal 24 toeschouwers totaal.
De volgende regels gelden voor wedstrijden in de tweede en derde divisie:
o Spelers van het thuisspelende team maken na afloop van de competitieronde de
wedstrijdtafel schoon. Emmertjes met water en druppeltje afwasmiddel en gele
doekjes zijn aanwezig.
o Wedstrijdballen die door ttv Hilversum beschikbaar zijn gesteld worden na
afloop verzameld in een aparte bak zodat deze kunnen worden gedesinfecteerd.
o In ons TT centrum mag worden gewisseld van speelhelft.
De kantine is geopend maar het aantal zitplaatsen is hier beperkt tot 32.
De kantine werkt zoveel mogelijk met zaalbediening zodat toeschouwers kunnen blijven
zitten en bezoekersstromen binnen de kantine worden beperkt.

Bovenstaande maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast, als de actuele situatie
daar om vraagt. Check daarom regelmatig onze website of Facebook-pagina, waarop evt.
wijzigingen worden vermeld.
Succes, sterkte en bovenal veel (speel)plezier!!
Willem Beek (coördinator corona protocol)

