
 

Coronaprotocol TTV Westa 

Als bestuur van TTV Westa nemen we ieders gezondheid en veiligheid serieus. Daarom 

hebben we onderstaand coronaprotocol opgesteld, met daarin richtlijnen waaraan iedereen 

zich zo goed mogelijk dient te houden. Bij vragen kun je uiteraard iemand van het bestuur 

aanspreken. 

Algemene regels en informatie 
- Houd je aan de RIVM richtlijnen (1,5 meter afstand, géén handen schudden, handen 

desinfecteren, etc.). Bij de ingangen van de Nieuwhof is desinfectiemiddel te vinden om 

je handen te desinfecteren. Tijdens het tafeltennissen geldt géén afstandsbeperking van 

1,5 meter. Daarbuiten wel (dus als je niet aan het (competitie) spelen bent, o.a. in de 

kleedkamer en in de kantine). 

- Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de zaal en douche thuis. Dit beperkt 

contactmomenten in de kleedkamer en geeft onze tegenstanders in de competitie de 

mogelijkheid om veilig de kleedkamer te gebruiken en te kunnen douchen. 

- Houd je aan de looproutes die in de Nieuwhof en bij de sportzaal staan aangegeven. 

- De Nieuwhof zorgt voor een grondige dagelijkse schoonmaak van alle sanitair, 

speelzalen en algemene ruimtes in het gebouw. 

- Het ventilatiesysteem is dusdanig afgesteld dat er 100% verse lucht van buiten wordt 

aangevoerd. Er is geen ‘recirculatie’ meer van lucht. 

- Zet een kruisje achter je naam bij de aanwezigheidslijst die bij de ingang van de zaal ligt. 

Zo kunnen we bijhouden wie op elke avond in de zaal geweest is. Deze gegevens 

worden niet langer dan 4 weken bewaard. 

- Tijdens een (competitie-)wedstrijd wordt er niet van speelhelft gewisseld. 

- Tafels moeten in een speelveld van minstens 4,5 meter breed staan. 

- Veeg je handen niet af aan het tafeloppervlak maar aan een eigen handdoek. 

- Er is een aparte set met ballen voor de jeugd en de senioren. Probeer zoveel mogelijk 

contact met verschillende ballen te vermijden. Na afloop van de training/competitie gaan 

alle ballen terug in de juiste bak, die daarna zullen worden schoongemaakt. 

- Jeugd en senioren mogen (tijdelijk) niet samen spelen. 

Kantine 
- In de kantine ligt een lijst waarop je moet aangeven op welke plek je in de kantine gaat 

zitten. Het is niet toegestaan om in de loop van de avond van die plek af te wijken. De 

Nieuwhof zorgt voor deze registratie en het op de juiste manier bewaren ervan. Ook 

zorgt de Nieuwhof voor een opstelling in de kantine die het bewaren van 1,5 meter 

afstand mogelijk maakt. 

Specifieke zaken voor de woensdagavond 
- De jeugd traint en speelt van 19.00 – 19.55 uur, de senioren van 20.05 – 20.55 uur (om 

20.55 uur moet de zaal vrij zijn!). De jeugd gebruikt de herenkleedkamer, de senioren de 

dameskleedkamer, zodat contact tussen deze groepen zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Senioren mogen de zaal pas in als de jeugd de zaal heeft verlaten. 

- Ouders dienen buiten de Nieuwhof op hun zoon/dochter te wachten. Binnen (in de 

centrale gang) of in de sportzaal wachten is niet toegestaan. 



 

- Tussen beide sessies door worden de tafels ontsmet. 

Specifieke zaken voor de vrijdagavond 
- De jeugd traint en speelt van 19.00 – 19.55 uur, de senioren van 20.05 uur tot het einde 

van de avond. Alle jeugdspelers moeten uiterlijk om 20.00 uur de zaal hebben verlaten 

via de uitgang aan de achterkant van de grote zaal, en lopen door de ‘oranje gang’ terug 

naar de hoofdingang. Senioren mogen pas de zaal in als alle jeugd vertrokken is. 

- Ouders dienen buiten de Nieuwhof op hun zoon/dochter te wachten. Binnen (in de 

centrale gang) of in de sportzaal wachten is niet toegestaan. 

- Tussen beide sessies worden de tafels schoongemaakt.  

- Op een competitieavond worden aan beide lange zijden van het competitie-speelveld 

zitplaatsen gemaakt, zodat contactmomenten tussen competitiespelers zoveel mogelijk 

worden beperkt. Aan de andere zijde van de zaal worden dan maximaal 5 tafels 

opgesteld, zodat er voldoende afstand bewaard kan worden. 

- Tijdens competitiewedstrijden begint de tegenstander altijd de 1e game zodat er door de 

scheidsrechter niet getosst hoeft te worden. Handen dienen te worden gedesinfecteerd 

voordat je gaat tellen als scheidsrechter. 

- We willen senioren en recreanten sterk aanraden tijdelijk geen dubbels te spelen, maar 

per tafel alleen 1 tegen 1 te spelen en te trainen. 

Specifieke punten voor de zaterdag (jeugdcompetitie) 
- Ouders kunnen komen kijken, mits zij 1,5 meter afstand bewaren tot andere ouders en 

de begeleider(s). 

- Tijdens competitiewedstrijden begint de tegenstander altijd de 1e game zodat er door de 

scheidsrechter niet getosst hoeft te worden. 


