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Voorgestelde afspraken
• Trias is een tafeltennisvereniging en de leden betalen contributie om te tafeltennissen. Nu het weer mag en veilig kan willen wij ons
gebouw weer openen voor onze leden. Deze openingsdatum is op 1 juli 2020;
• De omvang van de kantine is zo’n 72 vierkante meter. Om goed afstand te kunnen houden stellen we het maximum aantal mensen in ons
gebouw in op 30 gasten (+1 barbezetting). Dit kan eventueel nog worden herzien op basis van ervaringen;
• Wij houden ons aan de RIVM regels en die zullen ook worden opgehangen in de zaal;
• Ter beschikking stellen van handgel, schoonmaakmiddel tafels + papieren doeken, en afvalemmers. Er komen latex handschoenen voor
de bardienst (indien gewenst);
• Kleedkamers gaan weer open: max. 6 personen in herenkleedkamer en max. 4 in dameskleedkamer;
• Toiletten open met extra schoonmaak;
• Regelen extra schoonmaak – #x per week uurtje extra voor deurknoppen, toiletten, tafelbladen, bar, etc. Afhankelijk van hoeveel
groepen er opstarten vanaf 1 juli;
• Trias stelt 1 corona verantwoordelijke aan (Rogier Gerritsen) en voor elke groep een corona coördinator die is geïnstrueerd over de
geldende regels (zie volgende pagina);
• Er komt een map te liggen: bij elke training / wedstrijd noteert de coördinator alle aanwezigen zodat een goed logboek van
aanwezigheid ontstaat;
• Het meubilair wordt zodanig opgesteld dat 1,5m afstand wordt gewaarborgd (zie bijlage);

• Ventileren is van belang. Buitendeuren van de zalen openen indien het weer het toelaat. We investeren in een nieuw ventilatie systeem
dat per 1 augustus gereed moet zijn;
• De deuren tussen het kleedkamergedeelte en de kantine worden er tijdelijk uitgehaald om ruimte te geven;
• Bar: de bar wordt weer geopend. Zoveel als mogelijk met pin betalen (Wifi per 1 juli gereed). Glazen worden weggehaald. Servies
(kopjes) dat wordt gebruikt voor vertrek in vaatwasser zetten.

Tafeltennisregels
• Uiteraard gelden de normale RIVM:
•
•
•
•

Blijf thuis als je klachten hebt die passen bij het Covid 19 virus (verkouden, hoesten, benauwd, koorts) – dit geldt ook als iemand in het gezin deze klachten heeft;
Handen wassen;
Houd 1,5m afstand (>18jr);
Niezen / hoesten in je elleboog.

• Altijd verplicht handen wassen bij binnenkomst met handgel en eveneens bij vertrek;
• Max 30 personen in de zaal – kom niet te vroeg en vertrek weer na je training om overlap van groepen te voorkomen;
• Geen handen geven;
• Bij trainingen max. 3 tafels per kant. Hierdoor dus maximaal 6 spelers per zaal (jeugd ≤ 18 mag hiervan afwijken);

• Bij wedstrijden (vanaf 1 september) max. 2 tafels per kant – er kunnen tegelijkertijd dus 4 competitiewedstrijden worden gespeeld;
• Na het spelen / de training / de wedstrijd maak je de tafel schoon;
• Om de max. 30 personen te waarborgen terughoudend met publiek / toeschouwers / ouders – de corona coördinator kan eventueel
toeschouwers vragen het pand te verlaten als het aantal van max. 30 niet kan worden gewaarborgd.
Aanvullend - jeugd ≤ 18 mag hiervan afwijken
• Houdt ook in de zaal altijd 1,5m afstand (jeugd ≤ 18 mag hiervan afwijken);
• Er wordt geen dubbelspel gespeeld (jeugd ≤ 18 mag hiervan afwijken);
• Elke tafel speelt met 1 vaste bal; m.u.v. “meerballen” training (jeugd ≤ 18 mag hiervan afwijken) ;

• Niet wisselen van tafelhelft (jeugd ≤ 18 mag hiervan afwijken).

Op te starten groepen vanaf 1 juli
• Elke groep die speelt heeft een Corona verantwoordelijke die is geïnstrueerd over de Corona regels;
• Dit overzicht zal worden herzien voor de start van het nieuwe seizoen – bardiensten worden schriftelijk geïnstrueerd en mondeling
bij het ophalen van de sleutel (hiervoor komt nog een overzicht met barregels);
• Er kan alleen worden gespeeld indien 1 van de corona coördinatoren aanwezig is – nieuwe coördinatoren kunnen toegevoegd
worden na instructie.

Groep

Wanneer

Corona coördinator

Ouderen

Maandag & Donderdag middag

Dolf Diamant

Recreanten

Woensdagavond

Ton Verbeek, Gooi van den Berg

Recreanten groep Bert

Maandagavond

Bert van der Tol

Jeugd

(Maandag-) en Woensdagavond
Zondagochtend

Marit Scheers, Irene Faber, Bart van der Zanden

Senioren hogere teams

Vrijdagavond

Niek Zegers / Bart van der Zanden

Aangemeld trainen – vrij trainen /
bondstraining / overige
coördinatoren die toezien

Vooraf aanmelden en registreren
zodat coördinator kan worden
aangewezen + instructie

Angela Monincx, Frank Wijnhout, Andre Clappers,
Bas von Pickartz. U kunt zich desgewenst aanmelden
en ontvangt dan instructie.

• De “instructie avond” voor de coördinatoren is gepland op dinsdagavond 30 juni om 19 uur bij Trias

• Af en toe wordt een controle uitgevoerd of alle regels worden nageleefd.

Bar
• Er mogen maximaal 30 personen in de kantine (plus barbezetting). Ieder kan een zitplaats innemen.
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Deuren tijdelijk eruit

Spelen tijdens trainingsavonden
• Tijdens trainingsavonden staan er 3 tafels opgesteld. Er kunnen derhalve 6 personen spelen per zaal. Jeugd ≤ 18 mag
hiervan afwijken.
Trainer

Speler

Spelen tijdens wedstrijden
• Tijdens wedstrijden stellen we maximaal 2 tafels op. Het middengedeelte wordt gebruikt om extra ruimte te creëren voor
teamgenoten – om zodoende ook ruimte in de kantine te houden – zodat de 1,5m regel eenvoudig kan worden
gehandhaafd.
Teamgenoten
Speler
Scheids

Geraadpleegde documentatie
• Wij volgen de richtlijnen van het RIVM / NOC NSF / NTTB en Gemeente Voorst
• Documenten gebruikt om tot dit voorstel te komen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huidige Noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
Vragen en Antwoorden Noodverordening VNOG;
Afwegingskader binnensport RIVM;
Algemene Corona regels RIVM;
Play Safe, Stay Safe: Corona instructies ITTF;
Protocol verantwoord sporten NTTB (Papendal);
Protocol verantwoord sporten NOC NSF;
Planning: op weg naar binnen tafeltennissen per 1 juli (NTTB);
Handreiking Verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties – Vereniging Sport en
Gemeenten;
• NOC NSF Binnensport protocol (wordt op dit moment aan gewerkt);
• NTTB Algemeen Tafeltennis Protocol (wordt opgesteld nadat NOC NSF Binnensport Protocol gereed is).

