Aanvullingen voor de Tafeltennissport (NTTB) op het Protocol
Verantwoord Sporten van NOC*NSF
Versie NTTB: 4 november 2020
De laatste versie van het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend, ook voor onze
tafeltennissport. Alle genoemde maatregelen in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF zijn
verplicht en dienen door de verenigingen toegepast te worden. Deze maatregelen hebben wij niet in
onderstaande opsomming herhaald.
Wij hebben enkele sportspecifieke aanvullingen op een rij gezet. Vragen met betrekking tot de
inhoud en uitvoering van onderstaande aanvullingen kunnen gesteld worden via info@tafeltennis.nl.
Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande clusters verdeeld:
1. Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid
2. Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal - veiligheid en hygiëne
1. Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid
Enkele adviezen om de overdracht van het virus en daarmee besmetting van anderen te beperken:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Jeugdtrainingen kunnen gewoon doorgaan, geen 1.5 meter afstandsbeperking. Kinderen met
klachten blijven wel thuis.
Seniorentrainingen:
o 2 spelers per tafel, dus niet dubbelen.
o Wissel niet, dus train met 1 trainingspartner gedurende de training.
o Maximaal 30 personen in de speelzaal.
Handhaaf de richtlijnen die gelden voor de afdelingscompetitie. Per tafel een vrije speelzone
van 4.5 x 9 meter.
Sport je niet? Dan geldt de 1.5 meter afstand voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouder.
De sportkantines blijven gesloten
Kleedkamers zijn per 14 oktober 22:00 uur ook gesloten. Kleed dus thuis om en douche ook
thuis.
Werk zoveel als mogelijk met vaste groepen.
Reservering van speelmomenten en daarmee de registratie van spelers: dit wordt mogelijk
gemaakt via de PingPongbaas app. U vindt hier meer informatie over dit systeem.
Wissel niet van kant.

2. Maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal - veiligheid en hygiëne
• Volg het hygiëne protocol
• Pas social distancing (1,5 m) zoveel mogelijk toe en vermijd onnodige/overbodige
ontmoetingen
• Alleen gebruik van eigen materiaal, contact met andermans materiaal vermijden.
Partners

Aangesloten bij

Social media

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 - 53896027
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030

•
•
•
•

Advies NTTB: Verzamel na de trainingssessie de gebruikte ballen in een ‘ontsmettingsbak’.
De ballen kunnen de volgende dag opnieuw gebruikt worden.
Andere optie: de ballen direct na afloop van de trainingssessie ontsmetten.
Reinig tafels voor én na de training.
Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek.

Protocol voor de wedstrijdsport (tijdelijk niet van toepassing)
Voor de NTTB-competities en toernooien is een protocol ontwikkeld. Deze is hier terug te vinden.

Vragen?
Bekijk ons Coronadossier op https://www.nttb.nl/coronadossier/ of ga naar https://nocnsf.nl/watdoet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Partners

Aangesloten bij

Social media

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 - 53896027
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030

