
 
 

 

Coronaprotocol ttv De Repelaer 
 

 

Algemeen 

• We houden minimaal 1,5m afstand en desinfecteer regelmatig je handen; 

• We schudden geen handen en vermijden elke vorm van fysiek contact; 

• Als je ziek bent of een van je gezinsleden ziek is, blijft je thuis; 

• Kom alleen, zónder aanhang of supporters; 

• Houdt je aan het Coronaprotocol, maar gebruik ook vooral je eigen gezonde 

verstand. Denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan een ander! 

 

Kleedkamer/douches/toiletten 

• Kleedkamers mogen gebruikt worden, maar probeer zoveel als mogelijk 

alvast thuis je sportkleding aan te trekken; 

• Het gebruik van de douches is toegestaan, maar ook hiervoor geldt, doe dit 

liefst thuis; 

• Ga thuis nog even naar het toilet. Indien je toch naar het toilet moet, maak 

je gebruik van desinfectiemiddel en reinigingsdoekjes. 

 

Sportvloer 

• Voor het betreden van de sportvloer handen reinigen met het aanwezige 

desinfectiemiddel; 

• Bij het neerzetten van de tafels, de tafelbladen en randen reinigen met 

tafelreiniger; 

• Deponeer schoonmaakdoekjes in de daarvoor bestemde prullenbakken; 

• Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor het schoon maken en houden het 

te gebruiken spelmateriaal (batje, balletjes, tafels); 

• We spelen met maximaal 2 personen per tafel. Er wordt dus géén dubbelspel 

gespeeld; 

• De balletjes in de ballenkoker zijn schoon. Er wordt niet met eigen balletjes 

gespeeld, maar je gebruikt een bal uit de ballenkoker. Deze zijn schoon. 

Gebruikte balletjes worden weer schoongemaakt en terug gedaan in de 

ballenkoker; 

• In geval van een let-bal, pak je de bal zelf; 

• Er worden maximaal 5 tafel opgesteld; 

• Maximaal 22 spelers in de zaal. 10 achter de tafel, 10 op de reservebank en 

2 vrijwilligers voor de zaaldienst. Lees verder bij het item 

“Aanmeldprocedure”; 

• De scheidingshekjes worden toegepast looppaden af te bakenen. 

Scheidingshekjes tussen de tafels is niet noodzakelijk. 

 

 



 
 

 

Kantine 

• De kantine is standaard op slot en als iemand iets wil kopen, mag alleen de 

zaaldienst dit verzorgen; 

• Bij binnenkomst van de kantine reinigt de zaaldienst zijn handen alvorens 

hij/zij de versnapering pakt en aanreikt; 

• Eén persoon vult de voorraad bij en reinigt voorafgaand aan zijn 

werkzaamheden in de kantine zijn handen. 

• Er worden alleen papieren handdoeken gebruikt; 

• Aan het einde van de speelavond wordt een foto gemaakt van het 

kantineformulier en per whatsapp verstuurd naar de beheerder zoals 

aangegeven op het formulier; 

• We maken geen gebruik meer van het sleuteladres. Vaste contactpersonen 

met sleutel zorgen ervoor dat de zaal tijdig open is. 

 

Zaaldienst 

• De zaaldienst vervult een actieve rol in de naleving van het coronaprotocol, 

zaaldienst is tevens Coronacoördinator; 

• De tafels worden opgezet en gedesinfecteerd. Hierbij mag hij/zij de hulp 

vragen van maximaal 1 ander persoon; 

• Zaaldienst waarborgt de aanwezigheid van desinfectiemiddel op de juiste 

locaties. Minimaal 1 fles in de kantine, bij de toiletten en bij entree van de 

zaal; 

• Zaaldienst draagt de kantinesleutel bij zich. De kantine is op slot en wordt 

alleen geopend door de zaaldienst; 

• Er worden géén contante betalingen geaccepteerd. Alleen PIN betalingen 

zijn toegestaan; 

• Zaaldienst zorgt ervoor dat het PIN apparaat gereinigd wordt, indien 

contactloos betalen niet lukt en PIN vereist is; 

• Zaaldienst ziet toe op het naleven van de hygiëneregels. 

 

Competitieavonden 

• Op een competitieavond worden maximaal 4 tafels opgesteld, met elke tafel 

binnen een afgebakend speelveld; 

• Zodra de competitie indeling bekend is, wordt het Coronaprotocol van De 

Repelaer toegezonden aan de tegenstanders; 

• Bij binnenkomst wordt de tegenstander gevraagd ons Coronaprotocol 

respecteren in het belang van onze en hun eigen veiligheid; 

• Bij de senioren wordt géén dubbelspel gespeeld; 

• Bij de junioren mag wel gedubbeld worden; 

• Aanmelden via de reserveringsapp SuperSaas is verplicht. 

 

 



 
 

 

Aanmeldprocedure 

• Wij werken met het reserveringssysteem SuperSaaS. 

• Via deze link kan men zijn/haar aanwezigheid opgeven: 

https://www.supersaas.nl/schedule/TTV_De_Repelaer/Tafeltennis_Agenda 

• Via de app Supersaas kunt je een dag en tijdstip reserveren waarop je een 

balletje wil slaan. Dit geldt alleen voor veteranen, senioren en competitie 

spelende jeugd. 

• Er geldt een maximaal aantal deelnemers van 20 per avond. Gezien het 

aantal actieve leden moet dit in principe prima verlopen; 

• Kies in eerste instantie maximaal 1 speelavond, zodat iedereen de 

mogelijkheid krijgt om een balletje te slaan in de week. Wij gaan hierbij uit 

van ieders collegialiteit en bekijken hoe de bezetting per avond zal verlopen; 

• Men moet een account aanmaken voordat de agenda kan worden ingezien 

en voor er gereserveerd kan worden. Ik raad iedereen aan dit niet op het 

laatste moment te doen, maar alvast een account aan te maken;  

• Men kan slechts 1 x per opening reserveren en kan dat niet voor iemand 

anders doen, maar men kan wel meerdere accounts aanmaken met 

verschillende e-mailadressen. Dit wordt gemonitord op de achtergrond en 

bij misbruik wordt het account geblokkeerd;  

• Reserveren doe je voor de hele avond en we houden wel bij of dit een 

volgens Fair Use Policy gaat; 

• Men kan 1 week voor aanvang en tot 1 minuut voor aanvang reserveren;  

• Reservering wijzigen kan altijd. Graag zelfs, mocht je niet komen dan horen 

wij dat graag en geven wij iemand anders de mogelijkheid; 

• Wij hebben een reservelijst, mocht er iemand uitvallen dan laten we dat 

weten; 

• Bij iedere reservering ontvang je een e-mail op het opgegeven adres (ook 

bij wijziging, of verwijdering door administrator). 
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Speeltijden senioren 

Om de zaal zo goed mogelijk te benutten en het aantal deelnemers per avond zo 

goed mogelijk te spreiden, geldt per heden dat senioren, veteranen en competitie 

spelende jeugd op alle beschikbare avonden kunnen spelen; 

Speeldagen/tijden zijn als volgt: 

o Maandag 19:30 – 23:00 

o Dinsdag 20:00 – 23:00 

o Woensdag 13:00 – 16:00 

o Woensdag 20:00 – 22:30 

o Vrijdag 19:30 – 23:00 

o Zaterdag 13:30 – 16:00 

 

Speeltijden jeugd 

Speeldagen/tijden zijn als volgt: 

o Dinsdag 16:00 – 17:30 

o Dinsdag 18:30 – 19:45 

o Zaterdag 13:30 – 16:00 

 

Selectietraining jeugd 

Speeldagen/tijden zijn als volgt: 

o Woensdag 20:00 – 21:15 

o Zaterdag 13:30 – 16:00 

 

Speeltijden tijdens de vakantieperiode 

Speeldagen/tijden zijn als volgt: 

o Maandag 19:30 – 23:00 

o Vrijdag 19:30 – 23:00 


