
Protocol voor TTV Brunssum competitie najaar 2020. 

 

 Bij het spelen wordt mag er van kant gewisseld en er worden in principe dubbels gespeeld. 

 Voor aanvang overleggen of beide partijen dubbel willen spelen. 

 Vaste looproute, aan te geven met bordjes en/of pijlen, via hoofdingang -> gang -> 
kleedruimte -> zaal -> kantine. 

 Om rondlopen te voorkomen in kantine vaste plekken aanwijzen. 

 Dit betekent dat er 3 groepen tafels staan met 4 stoelen en dat bij de bank 2 stoelen en de 
bank gebruikt kan worden. Een maximum van 16 plaatsen. Het is absoluut verboden stoelen 
te verplaatsen. 

 Bij betreden zaal verplicht handgel gebruiken. Bij betreden kantine eveneens verplicht 
handgel gebruiken. 

 Van het team dat kantinedienst heeft is gedurende de hele tijd van wedstrijd en nazit ÉÉN 
persoon achter de bar. Deze persoon verzorgt de consumpties op het afhaalpunt. 

 Deze vrijwilliger die de bardienst waarneemt zorgt tevens voor het naleven van het protocol. 
Dus geen stoelen verplaatsen, geen staanplaatsen. 

 Bovendien tijdens de wedstrijd: 
o met uitzondering van de barmedewerker van dienst verblijven alle spelers en coaches 

in de zaal. 
o Ouders en supporters kunnen dan evt. in kantine 

 Na afloop van de wedstrijd is er de mogelijkheid om in de kantine plaats te nemen waarbij 
voor de teams die als laatste klaar zijn een tafel in de zaal wordt gereed gemaakt aangezien 
de kantine maximaal 16 personen plus de barmedewerker mag herbergen. 

 Plastic tafellakens op de eerste tafel leggen, stoelen uit opbergruimte pakken en op 1,5 meter 
van elkaar rond de tafel plaatsen. 

 Ook nu is het verboden stoelen te verplaatsen. Per groep van tafels dus max. 4 personen. 
Mocht voor afloop van de laatste wedstrijd het aantal van 16 overschreden worden zullen 
een aantal spelers van de teams die gereed zijn in de zaal op banken moeten plaatsnemen. 

 De teamcaptain van het TTV Brunssum team zorgt ervoor dat het bezoekende team van dit 
protocol op de hoogte wordt gebracht en helpt vanzelfsprekend ook om het na te leven. 


