
Protocol TTC Baarle vzw vanaf donderdag 22-10 

 

 Algemeen:  

 
• Tafeltennis is een individuele sport  

• Tafeltennis is geen contactsport  

• Trainingspartners / spelers worden gescheiden door minimaal 2,74 meter (lengte 
van de tafel)  

 

1. Richtlijnen voor de club 

• Wij zorgen voor een goede ventilatie door deuren en eventueel ramen zoveel 
mogelijk open te laten. Zo beperk je ook al het aantal aanrakingen aan 
deurklinken.  

• Wij zorgen voor ontsmettingsgel aan de ingang van de accommodatie en 
speelzaal.  

• Wij zorgen voor reinigingsmiddel om de volledige tafel te ontsmetten (voor en na 
elk trainingsblok).  

• Er is telkens 1 volwassen verantwoordelijke van de club aanwezig om toe te zien 
op het naleven van de richtlijnen.  

• Elke keer worden de aanwezigen geregistreerd met naam en gsm-nummer. 

• We hangen de richtlijnen duidelijk uit aan de ingang van de speelzaal. 

 
2. Richtlijnen voor de leden 

 
• Hou rekening met de algemene adviezen (hou afstand, geen handdruk of high five, 

handen wassen,…) om besmetting te voorkomen.  

• Blijf thuis van zodra jij of iemand uit jouw gezin zich ziek voelt. Volg hierbij 
nauwgezet de richtlijnen van de overheid.  

• Iedereen zorgt voor zijn eigen palet. Er worden geen paletten van de club gebruikt. 

• Zorg er voor dat je in sportkledij naar de club gaat. In de speelzaal wordt er enkel 
gewisseld van schoenen.  

• Toeschouwers zijn niet toegelaten in de speelzaal. Wachten op een “vrije tafel” in 
de speelzaal mag dus ook niet!  

• (Zweet)handen afvegen aan de tafel is verboden.  

• Iedereen zorgt voor een eigen handdoek om zijn zweet af te drogen en om 
eventueel te gebruiken na het handen wassen. 

• Na afloop van de training en het ontsmetten van de tafel, verlaat je onmiddellijk de 
speelzaal. Er zit dus niemand in de speelzaal neer!  

• Je draagt altijd een mondmasker: als je binnenkomt, als je opstaat op naar het toilet 
te gaan, bij verplaatsing in de bar, als je je verplaatst van de bar naar de 
pingpongtafel en omgekeerd, als je  opstaat om naar buiten te gaan. Enkel bij het 
sporten zelf en als je iets nuttigt in de bar mag je het afzetten. 

 

 

 

 



3. Opstellen en opbergen tafels  
 

• De tafels worden op voldoende afstand geplaatst (richtlijn 8,5 op 4,5 meter = 
provinciale afmetingen) en bij voorkeur afgebakend met omheiningen.  

• De tafelconstructies moeten telkens vóór en na elk trainingsblok ontsmet worden.  
 

 

4. Organisatie training  
 
• De club zorgt voor een systeem van contact tracing (bijhouden van trainingsregister). 

De jeugd traint op donderdag van 19 uur tot 20u15. De volwassenen op donderdag 
en vrijdag van 20u30 tot 23u. 

• De volwassenen (met uitzondering van de trainers en zaalverantwoordelijke) mogen 
de lokalen pas betreden als de jeugdleden ze verlaten hebben.  

• Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 50 personen (inclusief trainer en 
zaalverantwoordelijke) 

• Voor begeleide (jeugd)trainingen houdt de trainer voldoende afstand. Spelers fysiek 
helpen om hun beweging uit te voeren is niet toegestaan.  

• Ouders van jeugdleden komen niet in de lokalen. Ze zetten hun kinderen af aan de 

deur tussen 19 uur en 19u15. Ze halen kind af tegen 20u15 en wachten buiten of in 

de auto. 

• Trainers en zaalverantwoordelijken dragen een mondmasker.  

• We spelen geen dubbelspel. 
 

5. Organisatie van onze bar 
 

We volgen de strikte regels van de horeca: de bar is gesloten als bar en dient enkel 
als wachtruimte als je niet aan het spelen bent. Als je iets wil drinken, moet je zelf je 
drank meebrengen. Enkel die luttele momenten mag het mondmasker afgedaan 
worden. 
 

• De barkrukken worden verwijderd. 
• Iedere speler heeft een vaste plaats per speelavond. 
• Er is 1,5 m aftand tussen de tafels. 
• Er zijn maximaal 4 personen per tafel toegelaten. 
• De bar wordt gesloten om 23.00 uur. 

 

 


