
 

Vanaf zaterdag 5 juni zijn er een aantal regels door de overheid versoepeld. 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van 19 mei 

- De kleedkamers zijn weer geopend. 

- De douches kunnen weer worden gebruikt. 

- De kantine is weer geopend. 

Uiteraard is bovenstaand onder behoud van de gebruikelijke regels van 1,5 meter 

afstand. 

- Dubbelen mag weer! Toch adviseren wij om ook tijdens het spelen zoveel mogelijk 

de 1,5 meter afstand te houden. 

Ook de mondkapjes plicht voor het binnenkomen en verlaten van de club blijft 

gehandhaafd.  

We blijven ook nog op maximaal 5 tafels spelen en de registratie op welk uur je kan 

spelen blijft onveranderd van kracht. Ondanks dat er wellicht vanuit de overheid meer 

personen tegelijk in de zaal mogen zijn, hebben wij als bestuur besloten de komende 

maanden de huidige werkwijze te handhaven. 

Onderstaand vind je het gehele protocol - LEES DIT BERICHT GOED DOOR! 

We kunnen -onder voorwaarden weliswaar - weer tafeltennissen.  

Voor de meest recente protocollen vanuit NOC/NSF en NTTB wordt naar 

onderstaande link verwezen voor alle gedetailleerde informatie. We hebben 

geprobeerd dit in dit bericht samen te vatten. 

NTTB Coronadossier 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

 Houd 1,5 meter afstand (ook zoveel mogelijk tijdens het sporten) 

 Probeer drukte te vermijden 

 Was vaak je handen. 

BELANGRIJK: Mocht je binnen enkele dagen na het spelen klachten 

krijgen en positief worden getest op COVID19 neem dan onmiddelijk 

contact op met de vereniging via: 

Email: voorzitterttvamstelveen@gmail.com  en/of  

Mobiel nr: +31 (0)6 483 042 29 



Jullie hebben je voorkeuren aangegeven voor speeldagen en tijden. Deze 

speellijsten zijn als het goed is met jullie gedeeld.  

Het is dus NIET de bedoeling dat je op andere dagen/tijden naar de club komt 

dan zoals op de lijst aangegeven. Als je toch komt dan kun je NIET spelen, 

ongeacht of er ruimte vrij is of niet.  

Mocht je toch op een andere dag/tijd willen gaan spelen neem dan eerst contact op 

met Brian van den Heuvel via penningmeester@ttvamstelveen.nl  Brian kijkt dan 

welke mogelijkheden er zijn. 

We spelen op maximaal 5 tafels met maximaal 10 personen tegelijk. Bij meer 

personen volgens de speellijst zal er indien nodig worden doorgewisseld. 

 

Hoe gaat het in zijn werk op de speeldag zelf? 

Voor het spelen 

 Je komt maximaal 15 minuten voordat jouw sportuur begint naar de club 

 Je draagt je mondmasker als je de club binnenkomt. 

 Je registreert je in de hal bij de kantine 

 Je wast je handen 

 Omkleden kan weer in de kleedkamer met inachtneming van de 1,5 meter regel, 

 Je wacht in de kantine tot je aan de beurt bent. Je wacht dus NIET in de zaal of 
in de kleedkamer 

 Zorg er voor dat je de groep die klaar is niet in de weg loopt. 

 Je gaat pas de zaal in als de voorgaande groep weg is. 

Tijdens het spelen 

 Je krijgt 1 bal per tafel 

 Er kan tijdens het speeluur enkele malen van tegenstander worden gewisseld 

 Dubbelspel is weer toegestaan indien spelers willen dubbelen  

 Er wordt tijdens het spelen NIET van kant gewisseld 

 In geval van ‘letbal’ wordt de bal met de voet zoveel mogelijk teruggeschopt in 
de richting van de betreffende tafel of door de speler zelf opgehaald 

 Na afloop van het spelen maak je de tafel schoon en droog. We stoppen daarom 
5 minuten voor het hele uur. 

 Je legt het balletje in een speciaal daarvoor bestemde bak. 

Na het spelen 

 Omkleden kan in de kleedkamer met inachtneming van de 1,5 meter regel. 

 Douchen is mogelijk met inachtneming van de 1,5 meter regel 

 Was je handen voordat je naar huis gaat. 

 Je draagt je mondkapje als je de club weer verlaat. 

 



Bar/kantine 

 De kantine is weer geopend. 

 Ook in de kantine is er de gelegenheid om je handen te wassen. 

 In de kantine geldt de 1,5 meter regel.  

 Je gaat aan een tafel zitten, niet aan de bar. 

 Het is niet de bedoeling om tafels en stoelen te verplaatsen. 

 Een of enkele personen staan achter de bar, niet iedereen pakt zijn eigen 
drankje of snack. 

 

Houd je aan alle regels.  

Mochten er leden zijn die dit niet doen en wij krijgen controle, dan is de 

boete voor eigen rekening. TTV Amstelveen is hier niet aansprakelijk 

voor. 

Bestuur TTV Amstelveen 


