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(update 8 oktober 2020)

Onderstaande regels en richtlijnen gelden met ingang van 1 oktober.

Algemeen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten 

klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot iedereen van 13 jaar en 
ouder, behalve als dit de sportactiviteit belemmerd. De anderhalve meter geldt ook bij het 
coachen, aan de zijlijn met teamgenoten en in de kleedruimtes.

• Was je handen voordat je naar de zaal gaat en als je weer thuis komt.
• Gebruik de desinfectiezuil bij binnenkomst en bij het verlaten van de zaal.
• Volg de aangegeven routes en houd je aan de instructies. De toegang naar de zaal loopt via 

de kleedruimtes, de uitgang gaat door de docentenruimte.
• In de zaal liggen formulieren waarop je je direct bij binnenkomst registreert.
• Vermijd lichamelijk contact. Schud geen handen, geef elkaar geen high fives.
• Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies in de accommodatie een 

mondkapje te dragen. Tijdens het sporten is dit niet nodig.

Competitie
• Alleen spelers en coaches/begeleiders mogen de zaal betreden. "Rij-ouders" van bezoekende

jeugdteams maken deel uit van een team en zijn ook toegestaan in de zaal. Overige 
bezoekers zijn niet toegestaan in de accommodatie.

• Bezoekende spelers en coaches/begeleiders wordt verzocht om zich bij binnenkomst in de 
zaal te registreren op een apart teamformulier.

• Ieder team heeft tijdens de wedstrijden een vaste zitplaats in de zaal. Gasten nemen plaats 
aan de zijde van het dameskleedlokaal, spelers van TTC aan de zijde van het 
herenkleedlokaal.

• Bij iedere teamwedstrijd wordt een apart setje ballen gebruikt.
• Na afloop van de wedstrijd worden de gebruikte tafels, teltafels, stoelen en banken met 

desinfectiemiddel schoongemaakt.
• Het advies is om een mondkapje te dragen als je met personen van buiten je huishouden in 

één auto zit.
• Kijk ook op de website van je tegenstander over de regels die zij hanteren, zodat je niet voor

verrassingen komt te staan.

Kleedruimtes
• Spelers van bezoekende teams mogen gebruik maken van de kleedruimtes en douches.
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• Spelers van bezoekende teams hebben altijd voorrang bij het gebruik van kleedruimtes en 
douches.

• Jeugdleden mogen voor en na trainingen en wedstrijden gebruik maken van de kleedruimtes 
en douches.

• Alle leden van 18 jaar en ouder wordt verzocht om bij trainingen en wedstrijden in 
sportkleding naar de zaal te komen. Schoenen kunnen in de zaal worden gewisseld.

• In de kleedruimte voor de heren is ruimte voor maximaal 7 personen, bij de dames maximaal
6 personen.

• In beide ruimtes zijn 4 douches beschikbaar.
• Leden van 18 jaar en ouder kunnen na afloop van trainingen en wedstrijden ook gebruik 

maken van de kleedruimtes en douches. De richtlijn van anderhalve meter geldt ook hier.

Kantine
• De kantine is met ingang van 29 september gesloten.
• Bij jeugdwedstrijden staat er in de zaal koffie en thee voor de gasten en eigen 

jeugdbegeleiders.


