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CORONA PROTOCOL COMPETITIE 
 
Na de noodgedwongen beëindiging van de voorjaarscompetitie start op zaterdag 19 september de 
najaarscompetitie 2020.  
 
Ook tijdens competitiewedstrijden blijft het uitgangspunt dat gezondheid en veiligheid op de eerste plaats 
staat, zowel voor spelers, trainers als vrijwilligers. L.T.T.C. De Toekomst is blij weer te kunnen starten, maar 
beseft ook dat het een grote uitdaging is om in onze accommodatie een veilige omgeving op 1.5 meter te 
realiseren. Het uitgangspunt van L.T.T.C. De Toekomst is om in elk geval alle competitiespelers op een 
veilige manier te laten starten.  
 
Daarom worden er enkele maatregelen genomen tijdens competitiedagen. De verantwoordelijkheid voor 
handhaving van de regels ligt bij L.T.T.C. De Toekomst en haar leden. Daarom doen we een oproep aan alle 
betrokkenen om deze regels te accepteren en op te volgen.  
 
Wij realiseren ons dat veranderende omstandigheden invloed kunnen hebben op de genomen besluiten. 
Deze richtlijnen kunnen daarom op ieder moment gewijzigd worden indien wijzigingen in de richtlijnen en 
protocollen gegeven door het OMT/RIVM, de Veiligheidsregio’s en/of gemeentes hiertoe aanleiding geven. 
Onderstaand het Corona protocol competitie van L.T.T.C. De Toekomst dat op 19 september van start gaat. 
 
Zie ook aanvulling op ‘protocol tafeltennis’ voor competities en toernooien: 
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2020/09/Wedstrijdsport-Protocol-Tafeltennis-versie-20200929.pdf 
 
BASISREGELS VOOR ALLE BEZOEKERS  

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft; 

 In het kader van bron- en contactonderzoek registreer je aanwezigheid meteen bij binnenkomst in de entree; 
 Houd je te allen tijde aan de afgesproken 1,5 meter afstand van elkaar; 
 Reinig en was je handen regelmatig. Bij betreden van de accommodatie staat desinfectie-gel; 
 Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand en houd je aan de voorschriften van het RIVM. Denk aan 

handen wassen voor en na bezoek aan de accommodatie, niezen in elleboog etc. 

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN TIJDENS DE COMPETITIE 
 
 Kleed je thuis om en kom bij voorkeur in wedstrijdoutfit naar een competitieavond. Zo help je het verkeer 

van personen in een kleedkamer zo veel als mogelijk te beperken; 
  
- De herenkleedkamer in de grote zaal staat ter beschikking van de bezoekende teams; 
- De herenkleedkamer in de kleine zaal is bestemd voor teams van L.T.T.C. De Toekomst; 
- De dameskleedkamer wordt gedeeld; 
- In alle kleedkamers is slechts plek voor 2 personen tegelijk. 

 
 We vragen thuisspelende teams om zoveel mogelijk thuis te douchen na afloop van de wedstrijden. Hierdoor 

maken we ruimte voor bezoekende teams in de kleedkamers; 
 In onze accommodatie zijn één invalidetoilet en een heren- en damestoiletblok. De toiletblokken mogen 

slecht door één persoon tegelijk gebruikt worden; 
 Instructies voor het desinfecteren van het toilet hangen in de zaal; 
 Neem kennis van de aanwijzingen bij binnenkomst in de accommodatie en volg de instructies van de 

vrijwilligers van de vereniging te allen tijde op.  
 
 



 
 

WE GAAN TAFELTENNISSEN           
 
 In de speelzaal zijn looprichtingen van en naar de kantine gecreëerd;  
 Pijlen verklaren de looprichting en voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen; 
 De speelzaal is ingericht in geheel omrande speelvelden; 
 Er is geen gelegenheid tot vrij spelen in de grote zaal tijdens de competitiewedstrijden; 
 Bij ieder centre court zijn in de hoeken zitplekken voor beide teams gerealiseerd. Deze zijn uitsluitend 

bestemd voor de spelers/coach; 
 De overige opgestelde stoelen zijn voor toeschouwers. Houdt rekening met 1,5 meter afstand; 
 Bezoekende teams krijgen voldoende gelegenheid tot inspelen. Indien noodzakelijk kan er een extra tafel 

in de kleine zaal opgezet worden voor het team van L.T.T.C. De Toekomst; 
 Desinfecteer voor en na iedere wedstrijd je handen. Dit geldt ook voor de teller zodat het telbord “schoon” 

blijft; 
 In overleg wordt bepaald of er gewisseld wordt van speelhelft; 
 Bij wedstrijden, geleid door een bondsscheidsrechter, wordt niet gewisseld van speelhelft; 
 Het schudden van handen en/of andere vormen van fysiek begroeting voor aanvang, tijdens dan wel na 

afloop van een wedstrijd zijn niet toegestaan. Tik elkaars batje aan na afloop van de wedstrijd;  
 Veeg geen zweet af aan de tafel;  
 Desinfecteer de tafelhelften na iedere wedstrijd; 
 Neem alleen plaats op de daarvoor aangewezen plekken. Indien dit niet duidelijk is of aanwijzingen 

ontbreken, vraag er dan naar bij een persoon van de ontvangende vereniging; 
 Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen. Na afloop van de 

sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de 
sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat; 

 Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten 
volgens de regels die gelden vanaf 29 september 18:00 uur, de sportaccommodatie zo snel mogelijk 
verlaten 

 
AANVULLING TOESCHOUWERS 
 
 Toeschouwers van 18 jaar en ouder houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en tot 

sporters, begeleiding, officials en/of medewerkers/vrijwilligers; 
 Toeschouwers zijn verplicht plaats te nemen op de daartoe aangewezen plekken. Men mag niet staand 

naar een wedstrijd kijken; 
 Toeschouwers wordt verzocht direct na de wedstrijd de accommodatie te verlaten zodat er ruimte wordt 

gemaakt in de kantine voor de competitie teams; 
 Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek voor een periode van 3 weken niet meer toegestaan bij 

sportactiviteiten; 
 Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij 

vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd  
 Als uw kind sport in de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij 

worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. Ouders zijn vaak ook de 
begeleider. Indien er geen coach is, wijs dan maximaal eén ouder als teambegeleider aan. Die persoon 
mag dan dus wel blijven 

 
GEBRUIK VAN DE KANTINE     
 
Vanaf 29 september 18:00 uur is de kantine voor minimaal 3 weken gesloten 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Jan Slagt 


