
Blijf thuis als je niet op alle vragen van de 

gezondheidscheck “nee” kunt antwoorden. 

Tijdens gerichte trainingen ben je ingedeeld in een 

groep. Je laat het tijdig weten als je niet komt. We 

werken met vaste groepen. Alleen leden die deel uit 

maken van de groep mogen op vastgestelde tijden 

sporten. Toeschouwers zijn niet toegestaan. 
 

Voor 18+ geldt daarbij de toevoeging dat er in 

groepen van maximaal vier personen getafeltennist 

wordt. 

Neem je eigen bidon gevuld (met water) mee. Dit 

voorkomt overbodige verplaatsingen tijdens 

trainingen en wedstrijden. 

De gebruikte materialen tijdens tafeltennis en verblijf 

worden zo veel mogelijk na afloop gereinigd of in 

quarantaine geplaatst. Voor en na bezoek aan 

Stapvast was je thuis (20 seconden) je handen. Bij 

SETA was je ook bij binnenkomst je handen of 

gebruik je de handgel. Ouders informeren kinderen 

vooraf over veiligheids- en hygiëneregels.  

Kleed je thuis om. Kleedlokalen mogen slechts 

gebruikt worden voor het wisselen van schoeisel. 

Houdt daarbij wel 1,5 meter afstand.. 

Neem een eigen handdoek mee. Zweethanden 

veeg je niet meer af aan tafel. 

Tijdens het sporten mag alleen de jeugd de 1,5 

regel losgelaten. 

 

Voor 18+ geldt te alle tijden de 1,5 meter regel. 

De kantine is met ingang van 29 september 

gesloten. Er is geen kantinedienst. Alleen de 

groepscoördinator heeft toegang achter de bar en 

tot de keuken. 

Vereniging 

Sport en Gemeenten 
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Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de vereniging. 

De aanwezige groepscoördinator heeft de leiding. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor de 

omgang met de richtlijnen. 

Had u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
- Hoesten 
- verkoudheidsklachten 
- koorts (38+) 
- benauwdheid 
- reuk- en/of smaakverlies 
Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)? 
Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 10 
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?  
Bent u in quarantaine omdat u: 
- direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
- terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied?  



ALGEMEEN MET BETREKKING TOT TRAININGEN 
 

Registratie 

Iedereen die in Stapvast komt wordt geregistreerd. Bij de vaste trainingsgroepen is dit eenvoudig. De formulieren zitten in de klapper. Op vrije 

speelmomenten vindt de registratie plaats via de app Pingpongbaas. Hiermee reserveer je een tafel en bij aankomst registreer je de tafel. (Tijdens 

wedstrijden zijn er andere formulieren en kan ook de QR code gebruikt worden.) 
 

Groepscoördinator 

Op de gebruikelijke momenten dat de accommodatie gebruikt wordt is er een groepscoördinator aanwezig. Op de vrije speelmomenten zal dit niet altijd het 

geval zijn. (Alle groepscoördinatoren krijgen of hebben al een instructie gehad.) 
 

Kantine 

Met ingang van 29 september is de kantine gesloten. Concreet betekent dit geen verkoop van drank- en etenswaren. Om voldoende spreiding van personen 

te waarborgen mag de fysieke ruimte wel gebruikt worden. Alleen de groepscoördinator heeft toegang achter de bar en in de keuken! 
 

Als je water wilt drinken, prima. Gebruik hiervoor je eigen bidon. Je kunt deze vullen bij de toiletten. Daarmee voorkomen we onnodig gebruik van glazen in 

de kantine. 
 

Bij verblijf in de kantine neem je zoveel mogelijk plaats op de stoelen en krukken. Zodoende is naleving van de 1,5 meter het beste te realiseren. 
 

Tafeltennis 

De tafels staan en speelveldomrandingen staan in een vaste opstelling. Deze worden alleen verplaatst door een groepscoördinator. Tijdens jeugdtrainingen 

kan de opstelling aangepast worden. De groepscoördinator is daarvoor verantwoordelijk. 
 

Elke groep speelt met een eigen box met tafeltennisballen. Ook op vrije speelmomenten worden ballen na gebruik in quarantaine geplaatst. 
 

Ventilatie 

Om de lucht zoveel mogelijk te verversen staat de ventilatie in speelzaal, kantine, kleedlokalen en toiletten altijd aan als Stapvast geopend is. Voordeur en 

nooduitgang worden niet meer open gezet. 
 

Hygiëne 

Samen zorgen we ervoor dat tafels, stoelen e.d. na afloop gereinigd worden. Dit groepscoördinator coördineert dit. 

Vereniging 

Sport en Gemeenten 

Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de vereniging. 

De aanwezige groepscoördinator heeft de leiding. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor de 

omgang met de richtlijnen. 
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AANVULLING SPECIFIEK MET BETREKKING TOT COMPETITIE EN TOERNOOIEN 

 

Registratie 

Iedereen die in Stapvast komt wordt geregistreerd. Alle bezoekers kunnen zich gemakkelijk registreren door gebruik te maken van een QR code bij de 

ingang. Bezoekers zonder smartphone schrijven de gegevens op een papieren formulier. Zonder registratie en triage wordt de toegang geweigerd. 
 

Kantine 

De kantine is gesloten. Concreet betekent dit geen verkoop van drank- en etenswaren. Om voldoende spreiding van personen te waarborgen mag de fysieke 

ruimte wel gebruikt worden. 
 

Als je water wilt drinken, prima. Gebruik hiervoor je eigen bidon. Je kunt deze vullen in het kleedlokaal of bij de toiletten. Daarmee voorkomen we onnodig 

gebruik van glazen in de kantine. 
 

Bij verblijf in de kantine neem je zoveel mogelijk plaats op de stoelen en krukken. Zodoende is naleving van de 1,5 meter het beste te realiseren.  
 

Tafeltennis 

Alleen spelers en begeleiders (coaches) hebben toegang tot de speelzaal. 
 

Toeschouwers 

Toeschouwers hebben met ingang van 29 september geen toegang tot Stapvast. Ouders die als chauffeur meekomen nemen plaats in de kantine. 
 

Hygiëne 

Bij binnenkomst was iedereen de handen met handgel of water/zeep (bij de toiletten). Tussentijds kan men dit uiteraard ook regelmatig doen. 
 

De speeltafels worden na afloop van de wedstrijden gereinigd. Desgewenst kan men tussentijds ook de tafels reinigen. 
 

Uitwedstrijden 

SETA adviseert alle spelers, speelsters en begeleiders/chauffeurs om tijdens het vervoer naar de uitwedstrijden een monddoekje te dragen. 
 

Tijdens het verblijf in de accommodatie respecteren de bezoekers van SETA de daar geldende coronamaatregelen. 

. 

Vereniging 

Sport en Gemeenten 

Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de vereniging. 

De aanwezige groepscoördinator heeft de leiding. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor de 

omgang met de richtlijnen. 
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Met ingang van 14 oktober worden er geen wedstrijden gespeeld. 
Einddatum is nog niet bekend. 

(Minimaal tot 11 november) 


