
 

 

Protocol voor het tafeltennissen in Sport Accommodatie Scyedam,  

Dr. Kuyperlaan 4 in Schiedam. 

 

Het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (versie 29 september), inclusief de aanvullingen 

voor de binnensport  inclusief de aanvullingen uitgebracht door de NTTB en de aandachtspunten van 

de Gemeente Schiedam  zijn leidend voor het tafeltennissen binnen Sport Accommodatie Scyedam. 

 

Deze maatregelen hebben wij niet in onderstaande opsomming herhaald.  

 

Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid 

 Tijdens het sporten (concreet: trainen/spelen achter de tafel) geldt een afstandsbeperking.  

 Sport je niet? Dan geldt de 1,5 meter afstand voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. Let 

op: dit geldt dan voor, naast de kantine (zodra weer open), de kleedkamer (zodra weer open) 

en andere ruimtes en óók in de speelzaal. 

 Toeschouwers (zodra weer toegestaan) kijken vanaf boven in de corridor met minimaal 1,5 

meter afstand tot elkaar 

 De speelvlakken moeten in tact blijven. 

 Indien de sportkantine van de overheid open mag gelden daar de volgende regels: 

o Aan de bar maximaal 5 personen met minimaal 1,5 meter tussenruimte  

o Achter de bar alleen barvrijwilligers  

o Aan de tafels in de kantine niet meer personen dan er stoelen staan en is 

aangegeven op de tafel, de corridor boven mag ook gebruikt worden als kantine. 

Laat de tafels staan waar ze staan 

 Iedereen die binnenkomt schrijft zich in en uit in de aanwezigheidsregistratie, deze ligt bij de 

voordeur. Wij zullen deze gegevens minimaal 4 weken bewaren op een veilige plek i.v.m. 

privacy wetgeving en enkel ter gebruik van bron en contact onderzoek. 

 Wisselen van niet van tafelhelft. 

 Kleedkamers (zodra weer open):  

o Dames 

 Kleedkamer in de kleine zaal 

o Heren 

 Trainingen tot 20.00 u kleedkamer in de kleine zaal 

 Trainingen vanaf 20.00 u en competitie kleedkamers aan de kant van de 

school zaal  

o Jeugd 

 Jongens kleedkamer in de kleine zaal 

 Meisjes kleedkamer in de kleine zaal 

 

   



 

 

 

Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal - veiligheid en hygiëne 

 Volg de basis- en hygiëneregels https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-

juli-15-meter-blijft-norm en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene 

 Tot nader bericht geen dubbelspel voor personen > 18 jaar 

 Pas social distancing (1,5 m) waar mogelijk toe en vermijd onnodige/overbodige 

ontmoetingen, bijvoorbeeld; geen handen schudden, high fives etc. 

 Tafel en balletje schoonmaken na jou training of wedstrijd. 

 Veeg je vochtige hand niet af aan de tafel maar gebruik je eigen handdoek 

 Gebruikte niet eigen ballen verzamelen in mand. 

 Eigen ballen worden direct na gebruik schoongemaakt. 

 Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal.  

 Telborden, de volgende opties: 

o Niet gebruiken 

o Draag handschoenen 

o Ontsmet je handen voor en na het tellen 

o Maak bij het wisselen van scheidsrechter de tafel schoon. 
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