
 

 

 

 

Onderwerp: Protocol 1.5mtr Binnen Tafeltennis bij Tafeltennisvereniging Hilversum 

Datum: 26-6-2021 

Versie:  1.9 

 

Dit protocol is opgesteld om tafeltennisactiviteiten te organiseren op onze sportaccommodatie op 

de Vaartweg 52 in Hilversum (achter het gemeentelijk Gymnasium). Het protocol is van toepassing 

op drie verenigingen:  Ttv Hilversum, TOVO en VEV. 

Periode: 
Vanaf zaterdag 26 juni 2021 e.v. 
 
Algemene Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
• houd 1,5 meter afstand elkaar (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar); 
• blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden een van de volgende symptomen heeft: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of positief gestest is op corona; 
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
• schud geen handen;  
 
Maximale aantal tafels en personen (trainingen en vrijspelen): 
• in de Louwerse zaal is ruimte voor 2 x 5 = 10 tafels; 
• in de Oskam zaal is ruimte voor 6 tafels (indien 2e zaalhelft ook open 12 tafels); 

 er is geen maximum t.a.v. het aantal personen in de zaal, wel moet je anderhalve meter 
afstand van elkaar houden als je niet sport; 

 in de kantine is ruimte voor 32 zitplaatsen, inculsief 6 plaatsen aan de bar. 
 
Corona regels: 

 een mondkapje is niet meer verplicht, wel moet je anderhalve meter afstand van elkaar 
houden als je niet sport; 

• je mag weer in dubbels spelen; 
• je kunt nog steeds je handen en speelmateriaal desinfecteren bij binnenkomst; 
• de afzuiginstallatie in de sportzaal wordt op de hoogste stand gezet; 
 

Reservering en Registratie 
• Reservering en registratie van vrijspelen blijft verplicht: 

o reserveren en registreren kan tijdens vrijspeel uren aan de bar; 
o om beschikbaarheid te checken kan tijdens vrijspeel avond gebeld worden met het 

Tafeltennis Centrum 035-6233388 
o aanwezigheid wordt schriftelijk vastgelegd in rode boek (dit boek bevindt zich achter de 

bar of op de sta-tafel bij de entree); 
• Reservering en registratie van spelers van trainingsgroepen en overdaggroepen: 

o reservering wordt verzorgd door met vast trainingsgroepen te werken; 
o aanwezigheid wordt schriftelijk vast gelegd in het trainingsregistratie boek. Dit boek 

bevindt zich in de trainerskamer; 
• Reservering en registratie van de kantine: 

o reserveren en registreren kan tijdens bar-openingstijden aan de bar; 
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o de begeleider veilig sporten is verplicht te vragen naar contactgegevens en de 
betrokkene mag deze op vrijwillige basis afgeven; 

o indien de bezoeker zijn contactgegevens niet af wil geven mag hij de toegang niet 
worden geweigerd; 

• Registratie van spelers/bezoekers wordt minimaal 4 weken bewaard; 
 

Veilig Sporten Coördinatie: 

• vragen omtrent het protocol kunnen worden gericht aan de coördinatoren:  
o Willem Beek, wcbeek@gmail.com  
o Eugene Staffhorst,  e.staffhorst@planet.nl 

• tijdens de openstelling is minimaal één begeleider ‘veilig sporten’ aanwezig: 
o in geval van trainingen is dat de trainer, 
o in geval van vrijspelen is dat een aparte vrijwilliger, 
o in geval van overdaggroepen is dat één van de aanwezigen; 

• de begeleider ‘veilig sporten’ heeft de volgende taken: 
o toezien op en helpen bij het naleven van de richtlijnen in dit protocol 
o klaarzetten van desinfecterende en schoonmaak middelen 
o zorgen voor de reservering en registratie van aanwezigen (indien nodig) 

 
De kleedkamers, douches en toiletten: 

• kleedkamers en douches zijn geopende (boven én beneden); 
• om kruisend verkeer te voorkomen, zijn de kleedkamers beneden bedoeld voor jeugdleden en 

de kleedkamers op de eerste verdieping (buiten schooltijden) voor senioren.  
• overdaggroepen kunnen zich (tijdens schooluren) gewoon beneden omkleden; 
• de vier toiletten bij de kleedkamers op de benedenverdieping zijn beschikbaar; 
 
Ouders van sporten kinderen: 
• toeschouwers bij amateur wedstrijden en trainingen zijn weer toegestaan, wel moeten zij 

anderhalve meter afstand van elkaar houden; 
 
De kantine: 

• er zijn 32 zitplaatsen op voldoende afstand beschikbaar (ongeveer 6,5m2 per persoon); 
• een vaste zitplek aan een tafel is verplicht. Zitplekken aan de bar (6x) zijn ook weer toegestaan; 
• zingen, schreeuwen en het bespelen van een blaasinstrument is weer toegestaan; 
• zelfbediening is weer mogelijk; 
 


