
Corona protocol Tafeltennis DOV 

 

Per 1 juli 2020 gaat DOV weer van start met tafeltennis binnen. Dit gaat 

echter wel onder strikte voorwaarden. Als club dienen wij deze 

maatregelen en voorwaarden strikt te handhaven. Daar hebben wij jouw 

medewerking voor nodig. 

Lees dan ook goed deze voorwaarden en maatregelen door, en houd je aan de maatregelen. Zie je 

leden die zich niet aan het protocol houden, spreek ze daarop aan. Alleen samen kunnen we zorgen 

dat DOV open gaat met in achtneming van de voorschriften.  

Voor tafeltennis bij DOV geldt tijdens deze corona situatie: 

- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent 

- Was vaak je handen en hoest in je ellenboog. 

- Kom in je sportkleding, kleedkamers en douches zijn gesloten 

- Laat tijdig weten dat je deelneemt aan de sportactiviteit 

- Kom enkel naar DOV wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat 

- Reis bij voorkeur allen en op eigen gelegenheid 

- Max 10 minuten voor aanvang aanwezig. Verlaat direct na de sportactiviteit de zaal via de 

nooduitgang (zie pijlen in de zaal) 

- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie 

- Val je in de leeftijdsgroep 13 jaar en ouder? Houd dan te allen tijde 1.5 meter afstand , ook 

tijdens het sporten. 

- Gebruik zoveel mogelijk je eigen batje. Ballen worden door de vereniging verzorgd. 

- Reinig de tafeltennistafel na gebruik met de daarvoor aanwezige reinigingsmiddelen  

- Wissel niet van tafel helft 

- Serveer allen met jouw eigen toegewezen bal (oranje of wit) 

- Laat geen spullen in de kantine of in de zaal liggen 

- Terug van de zaal naar de kantine is alleen mogelijk buitenom via de nooddeur, binnen geldt 

eenrichting verkeer (dit is duidelijk aangegeven in de zaal en kantine) 

- Verplaats geen stoelen of krukken naar ander delen van de kantine. De stoelen en krukken 

staan opgesteld met een tussen ruimte van 1.5 meter. 

- Probeer het wc gebruik te minimaliseren. 

- Kantine is open, betalen graag met contactloos pinnen. 

- Maximaal aantal mensen in de kantine is 20 tegelijkertijd. 

- Ventilatie staat permanent aan en mag NIET worden uitgeschakeld 

- Desinfectie gel is bij de ingang van de kantine, en iedereen die binnenkomt dient zijn handen 

te ontsmetten. 

- Aerosolen zijn een belangrijke schakel in het verspreiden van het Corona virus. Vandaar dat 

de ventilatie altijd maximaal aan moet staan. Maar voorkom ook schreeuwen in de zaal, 

omdat dit voor extra verspreiding zorgt van Aerosolen. 

- Ieder persoon die in de kantine komt of komt tafeltennissen, gaat automatisch akkoord met 

dit protocol en voorwaarden. Niet opvolgen van het protocol kan leiden tot het ontzeggen 

van de toegang tot de kantine en zaal. 

- Er staat op Maandag t/m woensdag één aangewezen persoon achter de bar. Deze persoon is 

bekend met de horeca corona voorzorgsmaatregelen en heeft ook de mogelijkheid om bij 

overtreding van de regels namens het bestuur in te grijpen.  



 

Mogelijkheden vanaf 1 juli 

- Vrijspelen voor senioren 

o Senioren dienen een tafel te reserveren via https://www.ttvdov.nl/index.php/mijn-

dov/boek-een-tafeltennis-tafel 

o Reservering kan tot maximaal 1 week van te voren en ieder lid kan maximaal 1 slot 

per week reserveren 

o Er zijn in totaal 5 tafels per slot beschikbaar van 50 minuten 

o De tafeltennistafels zijn genummerd. Er mag alleen worden gespeeld op de tafel die 

is gereserveerd. 

o In de kantine zijn “Wacht tafeltjes” genummerd die overeenkomen met de 

tafeltennistafel die gereserveerd is. 10 minuten voor aanvang van jouw reservering 

kan je hier plaatsnemen. 

o Reserveren kan tot een half uur van te voren. Afzeggen tot 1 uur van te voren. 

o Van de reservering via de site krijg je een email bevestiging en 2 uur van te voren nog 

een herinnering. 

o Mocht je verkoudheids- of griepklachten hebben , zeg dan je reservering af. Dit geeft 

andere leden de gelegenheid om het slot te reserveren. 

o Slots voor vrijspelen : 

▪ Maandag : 19.00 uur, 20.00 uur, 21.00 uur en 22.00 uur 

▪ Dinsdag : 20.00 uur, 21.00 uur en 22.00 uur 

▪ Woensdag: 20.00 uur, 21.00 uur en 22.00 uur 

- Training jeugd 

o De jeugd zal door de trainers worden benaderd 

o  (tijden kunnen nog worden aangepast) 

▪ Dinsdag : 19:00  tot 19.50 uur (groep Jelle Rhee) 

▪ Woensdag: 19:00 tot 19:50 uur (groep Rob Karels) 

▪ Donderdag: 19.00 tot 21.00 uur (groep Gerdie Keen) 

▪ Zaterdag: 11.00 tot 12.00 uur (groep Tijmen Groustra en Jeffrey Nijboer) 

- Koffietafeltennis 

o Voor het koffietafeltennis is een apart protocol samengesteld die alle 

koffietafeltennisgroepen dienen te handhaven. Alleen onder die voorwaarden 

kunnen we koffietafeltennis faciliteren . Deze groep is extra kwetsbaar voor de 

effecten van Corona. Vanuit het bestuur zal met de organisatoren van de 

koffietafeltennisochtenden het protocol worden besproken zodat deze groepen ook 

snel weer van start kunnen. 

Hoe zit het met de competitie ? 

Doordat de maatregelen iedere keer nog kunnen wijzigen vanuit de regering en de sportbonden is er 

voorlopig gesteld dat als alles goed gaat, de competitie weer zou kunnen starten na 1 september. 

Een protocol wordt hiervoor door de bond opgesteld. Inmiddels is wel duidelijk dat in de 

najaarscompetitie 2020 er geen dubbel wordt gespeeld in de competitie. Ook wordt gekeken hoe het 

met vervoer zit (samen rijden) wisselen van helft, speelballen etc. Zodra hier meer over bekend is 

zullen wij dit delen met onze competitie spelende leden . 

 

 

https://www.ttvdov.nl/index.php/mijn-dov/boek-een-tafeltennis-tafel
https://www.ttvdov.nl/index.php/mijn-dov/boek-een-tafeltennis-tafel


 

Zomersluiting 

In overleg met het bestuur en de kantine commissie en schoonmaak is er besloten dat DOV de hele 

zomer open blijft. Dit om ook het gemis aan tafeltennis door corona gedeeltelijk te compenseren. 

Wel zal de jeugdtraining in overleg gaan met de trainers ivm de vakanties van de trainers. 

Eenrichting verkeer DOV 

Het is niet mogelijk om van de speelzaal  direct terug te keren naar de kantine. Als je gespeeld hebt,  

maak je de tafel schoon en verlaat je de zaal via het aangegeven pad achter de tafels (brandgang 

genoemd). Dit pad leidt je langs de ballen bak. Daar leg je de gebruikte ballen in (die worden 

gedesinfecteerd voor de volgende dag) en verlaat je de zaal via de nooduitgang links (kom je uit op 

de parkeerplaats). 

Je kan dan naar huis of buitenom terug naar de kantine eventueel voor een drankje. Voor de 

jeugdtrainingen geldt dat na de training iedereen direct naar huis gaat.  

Indien je naar de wc tijdens het spelen, verlaat dan de arena via de brandgang en volg de gang naar 

de wc. Daarna via dezelfde weg weer terug naar je tafel. 

Zit je in de kantine en moet je naar de wc, dan dien je na het toiletgebruik via de brandgang achter 

de tafels via de nooduitgang links de zaal te verlaten en terug te keren naar de kantine via de 

parkeerplaats. Daar desinfecteer je opnieuw je handen. Er wordt dus niet teruggelopen van de zaal 

naar de kantine. 

Volg de markeringen op de grond en op de deuren.  

 

 

 

 


