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Dit protocol is bedoeld als richtlijn voor de najaarscompetitie van 2020 voor de spelers en 
andere bezoekers van tafeltennisvereniging DTV’84 uit Dalfsen, opgesteld door het bestuur 
van eerdergenoemde vereniging. Als vereniging willen wij hiermee op een verantwoorde 
manier omgaan met de uitdagende situatie die COVID-19 (corona) met zich meebrengt. Dit 
protocol is gebaseerd op de richtlijnen die door het NOC*NSF zijn opgesteld.  

Basisregels 
Te allen tijde blijven de algemene (hygiëne)regels van het RIVM van kracht, te weten; 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Houd 1,5 meter afstand (uitgezonderd in het speelveld tijdens de wedstrijd); 
• Schud geen handen; 
• Was vaak je handen; 
• Vermijd drukte; 
• Gebruik je gezonde verstand. 
 
Competitieregels 
• Zorg dat je maximaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent; 
• Registreer jouw aanwezigheid in het daarvoor bestemde register, geplaatst bij de ingang 

van de kantine van DTV’84. Het verzoek hierbij aan de ontvangende teams om de 
bezoekende teams hierop te wijzen;  

• 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 kleedkamers zijn toegankelijk voor maximaal 2 personen tegelijkertijd, waarvan 
maximaal 1 persoon in de doucheruimte; 

• Blijf voor- tijdens en na de activiteit ook in overige ruimtes zoals bijvoorbeeld de horeca 
gescheiden van elkaar en te allen tijde op 1,5 meter afstand; 

• Indien er meerdere teams van een eenzelfde vereniging in dezelfde accommodatie 
aanwezig zijn, gedragen deze zich als afzonderlijke subgroepen en vermijden ieder niet 
noodzakelijk contact met elkaar; 

• Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd bij (het vermoeden van) 
klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

• Het schudden van handen en/of andere vormen van fysieke begroeting voor aanvang, 
tijdens dan wel na afloop van een wedstrijd zijn niet toegestaan. Alternatieve groet: Tik 
elkaars batje aan na afloop van de wedstrijd; 

• Desinfecteer voor en na de wedstrijd je handen; 
• Veeg geen zweet af aan de tafel; 
• De wedstrijden worden middels omheiningen van elkaar gescheiden tot de juiste 

afmetingen (4,5 x 9 meter). Hier dragen de ontvangende teams zelf zorg voor. Let hierbij 
op een looproute richting de kantine; 

• Spelers bepalen onderling en voorafgaand aan de wedstrijd of zij wisselen van speelhelft 
tijdens de games door; 

• Het bedanken van een scheidsrechter gebeurt zonder fysiek contact; 
• De kantine wordt niet geopend. 
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Toeschouwersregels 
Onder toeschouwers wordt verstaan: Personen die geen onderdeel uitmaken van het team 
als speler en 18 jaar of ouder zijn. Voor personen onder deze leeftijd gelden onderstaande 
maatregelen niet. 
 
• Voor de afdelingscompetitie en landelijke competitie geldt dat er geen toeschouwers 

aanwezig mogen zijn. 
 
Opgesteld door het bestuur van DTV’84. 
 
 


