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Aanvullingen voor de Tafeltennissport (NTTB)  
op het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF  

 
Versie NTTB: 5 juni 2021 

 
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 
3. Wedstrijden 

 
 

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: 
 

• Personen van 18 jaar en ouder houden 1,5m afstand. Tijdens het sporten hoeven 
sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de 
sportbeoefening. Dubbel is niet ‘nodig’. Als men dit graag wil, maak dan onderling 
afspraken.  

• De sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Kijk in het 
sportprotocol (versie 5 juni 2021 pagina 4) en op rijksoverheid.nl voor de 
‘horecaregels’ die hierop van toepassing zijn. 

• O.a. reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Eventueel kan je 
gebruik maken van het (niet meer verplichte) registratiesysteem voor spelers en geen 
anderen toelaten tot de kantine. 

• Registratie kan bijvoorbeeld via de PingPongbaas app. Meer informatie over dit 

systeem. 

• Kleedkamers zijn geopend. Let op legionellagevaar.  

• Werk zoveel als mogelijk met vaste groepen. 

 
 
 
 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
mailto:info@tafeltennis.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-horeca
https://www.nttb.nl/gratis-pingpongbaas-reserveringsmodule-voor-verenigingen/
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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. 

• Advies NTTB: maak gebruikte materialen (tafelblad, ballen, etc. schoon na afloop van 

de training) 

• Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek. 

 

3. Wedstrijden 

 
• Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere 

clubs spelen. 

• Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters 

van dezelfde club. 

• Uitzonderingen gelden voor topsport. 

• Protocol voor de wedstrijdsport. Voor de NTTB-competities en toernooien is een 

protocol ontwikkeld. Deze is hier terug te vinden.  

 

 

 

 
 

 

https://www.nttb.nl/coronadossier/

