
Aanvullingen op het Corona-protocol van TTV Spaarne 

bij start competitie 

 

- Betreden van het pand is op eigen risico. 

- Thuisspelende Spaarne-leden, kom op tijd. Dit voorkomt drukte in de kleedkamers of op de 

trap. 

- In verband met de beperkte ruimte is publiek op dit moment nog niet toegestaan. Bij 

jeugdwedstrijden is één ouder/begeleider per jeugdspeler toegestaan. Deze 

ouder/begeleider dient zich te registreren per mail via secretaris@ttvspaarne.nl, zodat later 

indien nodig contactonderzoek gedaan kan worden. 

- Bij landelijke wedstrijden is 1 extra speler óf coach per team toegestaan (dus niet allebei). 

Deze dient zich te registreren per mail via secretaris@ttvspaarne.nl, zodat later indien nodig 

contactonderzoek gedaan kan worden. 

- In de kleedkamers kunnen maximaal 4 personen tegelijk aanwezig zijn. Achter het muurtje 

onder de douches geldt een maximum van 1 persoon. We verzoeken iedereen zich zo 

mogelijk thuis om te kleden en thuis te douchen. Mocht je toch van een kleedkamer gebruik 

willen maken en er zijn al 4 personen aanwezig, wacht dan even. 

- We verzoeken iedereen een handdoek te gebruiken. Het is niet toegestaan zweethanden 

aan de tafel af te vegen en contact met de tafels moet, waar mogelijk, vermeden worden. 

- De voordeur en nooduitgang dienen te allen tijde open te staan in verband met ventilatie. 

- Er zijn geen bardiensten; het thuisspelende team bedient zichzelf en haar gasten. Er is 

slechts één persoon tegelijk achter de bar toegestaan. Vergeet niet voor gebruik van de bar 

altijd de handen te desinfecteren. 

- In de kantine is genoeg ruimte voor alle spelers, echter door de verplichte afstand kan niet 

iedereen bij elkaar zitten. Als alle wedstrijden afgerond zijn, kan hiervoor worden 

uitgeweken naar de speelzaal. Tafel 2 kan dan worden ingeklapt om ruimte te maken om in 

een grote kring te zitten. 

- Betalen kan alleen per pin. 

- Elke speeldag wordt er een corona coördinator aangewezen. De corona coördinator is 

gerechtigd om personen de toegang tot het pand te ontzeggen indien dit protocol of 

eventuele aanvullende aanwijzingen niet worden opgevolgd. 

- Als één van de spelers tussen sets niet van tafelhelft wil wisselen moet dit voor de wedstrijd 

kenbaar gemaakt worden. Zijn of haar tegenstander kan dan de tafelhelft kiezen. 

- Er wordt bij afdelingswedstrijden geen dubbel gespeeld. 
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