
Regels die gelden tijdens de competitie bij DOV 

- Bij de jeugd worden 10 partijen gespeeld (3 enkels per speler en de dubbel) 
- Bij de senioren worden 9 partijen gespeeld (3 enkels per speler en GEEN dubbel) 
- Bij binnenkomst registreert iedere bezoeker (speler, begeleider etc) zich op het registratie 

formulier of via de QR code. 
- Heb je verkoudheidsklachten , griepklachten kom dan niet naar DOV maar meldt je af bij je 

team en regel een vervanger 
- Mocht je positief getest zijn op Corona en binnen 14 dagen daarvoor bij DOV zijn geweest: 

meldt dit direct aan bestuur@ttvdov.nl 
- Alleen de bezoekende teams mogen gebruik maken van de kleedkamers en douches bij DOV. 
- Bezoekende teams mogen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd inspelen (niet eerder) 

en na het inspelen moet de tafel worden schoongemaakt met de schoonmaakspullen die 
aanwezig zijn bij de tafel. 

- In de emmer met sop naast de tafel liggen 2 speelballen. Voor aanvang maak je een bal 
droog en gaat daarmee inspelen of de partij spelen. Na iedere partij moet men de tafel 
schoonmaken en de speelbal in de emmer terug doen. 

- Bij DOV wordt er NIET van tafelhelft gewisseld tijdens de partijen. Dus de scheidsrechter 
moet de toss doen voordat er wordt ingespeeld. Degene die de toss wint, kan kiezen :  

o 1a Zelf serveren  
o 1b Service ontvangen  
o 2 tafelhelft kiezen.  

- Kiest de winnaar van de toss voor nr 1a of 1b, dan mag de ander nog nr 2 kiezen. Kiest de 
winnaar van de toss voor nr 2, dan mag de ander nog kiezen tussen nr 1a of 1b.  

- Daarna gaan de spelers op de juiste plek staan en gaan ze inspelen. Ook tijdens de 
beslissende 5e game wordt NIET gewisseld. Je blijft dus de hele partij aan 1 kant.  

- De scheidsrechter desinfecteert voordat hij gaat tossen en tellen eerst zijn handen met het 
middel op de scheidsrechters tafel. 

- Na de partij moet de tafel weer schoongemaakt worden. 
- Coaching mag alleen op een afstand van minimaal 1.5 meter . 
- Wij spelen met de xushaofa 3 sterren bal. Er liggen 2 ballen per tafel in de schoonmaak 

emmer. Mocht een extra bal nodig zijn, dan is die bij de bar te krijgen. 
- Als je niet speelt geldt overal in de zaal dat je 1.5 meter afstand moet houden als je ouder 

bent dan 18 jaar. Dit geldt ook in de kantine. 
- In de kantine is een zitplaats verplicht, stoelen mogen niet worden verplaatst. Dit verzekert 

de 1.5 meter afstand. 
- Afrekenen graag contactloos of met PIN 
- I.v.m. met de maximale kantine capaciteit zijn bezoekers tijdens competitie beperkt mogelijk. 

Wanneer de maximale kantine capaciteit bereikt wordt, zullen wij bezoekers helaas de deur 
moeten wijzen. 

- In de zaal zullen ook extra zitplaatsen worden ingericht waar niet-spelers kunnen 
plaatsnemen met inachtneming van 1.5 meter afstand. 

- Aanwezige bestuursleden zullen ook toezien op het naleven van de maatregelen en kunnen 
worden geraadpleegd ingeval van onduidelijkheid omtrent de corona protocollen en regels. 

 

 

 


